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Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 
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Des. Márcio Vidal - Presidente
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1311888 Nr: 11371-25.2018.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 

COMARCA DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente Suscitação de Dúvida 

proposta por CARLOS ALBERTO BARROS em desfavor do CARTÓRIO DO 

2º OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT devendo o Suscitante suprir as 

inconsistências apresentadas nas notas de devolução nº 

0369/2018.Consoante artigo 207 da Lei nº 6.015/1973, as custas deverão 

ser arcadas pelo (a) interessado (a).Após decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. 

In t imem-se.  Cu iabá,  27  de  agos to  de  2018. (ass inado 

digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito 

Diretora do Foro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1072610 Nr: 56442-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIZ DE SOUZA, DIEGO BENEDITO 

SILVA DE MORAES, JULIA MACEDO NOGUEIRA NOBRE, MARIETH 

STEFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SERGIO DE 

ALMEIDA FIILHO - OAB:OAB/MT 13.548

 PROCESSO N°: 56442-55.2015 – CÓDIGO 1072610

Vistos, etc.

Os autos retornaram do Conselho da Magistratura - Tribunal de Justiça 

com o julgamento do recurso interposto pelo requerido JEFFERSON LUIZ 

DE SOUZA.

No referido recurso, provido pela maioria, foi determinado a aplicação do 

Termo de Ajustamento de Conduta ao servidor.

Assim, nos termos proferido no recurso de fls. 255/261, designo a data de 

18 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 16:00 HORAS para compor o incidente 

ocorrido nos autos com a propositura e propor do Termo de Ajustamento 

de Conduta ao servidor.

Efetivado o ato, junte-se o Termo aos autos e encaminhem-se cópia desta 

decisão à Corregedoria-Geral da Justiça, à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça e à Gestão de Recursos Humanos 

deste Foro (juntamente com a cópia do termo) para as providências 

cabíveis.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 431/2018-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. 

0723427-72.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) LIDIANE CAVALCANTE DE SOUZA GOMES, 

matrícula nº. 9252, nomeado(a) pela Portaria n.º 1142/2007-DRHFC, de 

17/10/2007, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete 

II, no Gabinete do Juiz - 1ª Vara Esp. Infância e Juventude - Comarca da 

Capital - SDCR, com efeitos a partir de 24/08/2018.

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

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

Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 432/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2018, pela Gestora Judiciária MARIA HELENA DE 

DEUS BEZERRA, matrícula nº. 5847, do(a) Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Capital - Comarca da Capital - SDCR, conforme 

consta do expediente CIA nº. 0077781-91.2018.8.11.0000, bem como a 

orientação da Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) RANIELE SILVA FARIAS, matrícula nº. 36893, 

Técnico Judiciário, lotado(a) na Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Capital - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função 

de confiança de Gestor Judiciário, no período de 27/08/2018 a 05/09/2018 

(férias).

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

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

Cuiabá, 28 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 433/2018-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. 

0724029-63.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) LORENA CAROLINE DIONISIO COSTA 

GALETTI, matrícula nº. 26838, nomeado (a) pela Portaria n.º 

75/2014-GRHFC, de 07/02/2014, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz - 9ª Vara Cível - Comarca da 

Capital - SDCR, com efeitos a partir de 27/08/2018.

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

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

Cuiabá, 28 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 434/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pela Gestora Administrativa III MARIA JOSÉ 

DOS SANTOS, matrícula nº. 11256, do(a) Central de Administração - 

Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0724083.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) HUGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, matrícula 

nº. 8718, Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Central de Distribuição - Comarca 

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

Administrativo III, no período de 28/08/2018 a 06/09/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 28 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 4 de 656



Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356399 Nr: 26872-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA VILLALBA FONTES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIANA MARIA FANTINATO 

VIEIRA E JENEZERLAU - OAB:8464/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203049/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8058/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-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$ 

3.053,48 (três mil e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$1.497,24(um mil e quatrocentos e noventa e 

sete reais e vinte e quatro centavos), para recolhimento da guia de custas 

e R$1.526,74(um mil e quinhentos e vinte e seis reais e setenta e quatro 

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

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387744 Nr: 23574-34.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADSON FABIO SANTANA BARROS

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

SEGUROS

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

OAB:16.250, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/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$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.: 419979 Nr: 6087-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROGERIO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVANI BENETTI MACAGNAN, 1º CARTORIO 

DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE OSASCO - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN MARTINS DA SILVA - 

OAB:9166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR HENRIQUE FERREIRA 

DA SILVA - OAB:8081/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, RODRIGO DE CAMPOS MEDA - OAB:188393/SP

 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$ 

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.: 457818 Nr: 28037-82.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE OLIVEIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A - OAB:5332-A/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEREIRA VILAGRA 

RIBEIRO - OAB:13677, SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE 

LIMA - OAB:11812

 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$ 

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
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1099172 Nr: 10297-04.2016.811.0041

 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: EDUARDO CRUZ DE SIQUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

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

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

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

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.: 860552 Nr: 2160-04.2014.811.0041

 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: PAULO SERGIO SANTOS DE JESUS

 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: 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.: 831583 Nr: 37244-03.2013.811.0041

 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: CLEODALHO AUGUSTO DE QUEIROZ

 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 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.: 357763 Nr: 28168-28.2008.811.0041

 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: H. G. G. O, WELLY KAROLINNE DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT10.887

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

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

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

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

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

R$882,86 (oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), a 

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

forma separada, sendo R$411,93(quatrocentos e onze reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$441,43(quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta 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.: 873210 Nr: 11975-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ SILVEIRA DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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.: 1053559 Nr: 48170-72.2015.811.0041
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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: VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 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.: 741638 Nr: 38472-81.2011.811.0041

 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: VICENTE CAMILLO

 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$ 

677,57 (seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta 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$ 

264,14(duzentos e sessenta e quatro reais e quatorze 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.: 398542 Nr: 31837-55.2009.811.0041

 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: FABIANO ALVES SALES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719896 Nr: 15370-30.2011.811.0041

 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: GENNY CLEIDE TAVARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSALESSI TRANSPORTES RODOVIARIOS, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT, THIAGO COELHO DA CUNHA. - OAB:16317/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JOÃO ANTONIO XIMENES - OAB:244/RO, 

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - OAB:8.510/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerida BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 3.632,34 (três mil e 

seiscentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$1.816,17(um mil e oitocentos e dezesseis reais e 

dezessete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 1.816,17 

(um mil e oitocentos e dezesseis 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841706 Nr: 45908-23.2013.811.0041

 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 RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912007 Nr: 38202-52.2014.811.0041

 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: ELEMILSON SILVA ROCHA

 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: 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.: 886485 Nr: 20892-33.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINO JOSE DA SILVA CONCEIÇÃO

 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 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398515 Nr: 31824-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZUMIRA FAUSTINA DE CAMPOS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO EURICO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO MOURA DA SILVA - 

OAB:2863/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$ 

582,27 (quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$168,84(cento e 

sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447453 Nr: 21353-44.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIL ARMANDO DE FIGUEIREDO JUNIOR

 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: 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$ 

571,80 (quinhentos e setenta e um reais e oitenta 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$158,37(cento e 

cinquenta e oito reais e trinta 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):

 Cod. Proc.: 732558 Nr: 28750-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR DA SILVA DE BARROS

 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$ 

702,99 (setecentos e dois reais e noventa e nove centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 289,56(duzentos e 

oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375966 Nr: 12228-86.2009.811.0041

 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: MARIZA DE JESUS

 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 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$ 

843,92 (oitocentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$392,46 (trezentos e noventa e dois reais e 

quarenta e seis centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$421,96(quatrocentos e vinte e um reais e noventa 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.: 824918 Nr: 30953-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE ALVES DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 758615 Nr: 10873-36.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR FERNANDO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

 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$ 

687,73 (seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 274,30(duzentos e 

setenta e quatro 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164005 Nr: 37550-64.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGL LOCAÇOES E OBRAS LTDA-ME SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202/MT

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

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

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

R$4.216,89(quatro mil e duzentos e dezesseis reais e oitenta e nove 

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

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

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

Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. 

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

Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417634 Nr: 4857-37.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARCIA DE ALMEIDA

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

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/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$ 

587,91 (quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$174,48(cento e 

setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784436 Nr: 38236-95.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA APARECIDA 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$ 

647,18 (seiscentos e quarenta e sete reais e dezoito 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$ 233,75(duzentos e 

trinta e três reais e setenta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258736 Nr: 20837-63.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D´ARC NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEGOIAIS CELULAR - EMPRESA DO GRUPO 

"VIVO"

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM GONÇALVES 

BARBOSA - OAB:11.795/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$ 

568,91 (quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), a 

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

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

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

R$155,48(cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

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

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801675 Nr: 8108-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LAURICIO TSERETO TSAHOBO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZAMPIERI BARION ( 

procurador do municipio de cuiaba) - OAB:7.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

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

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

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

563,51 (quinhentos e sessenta e três 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$ 150,08(cento e 

cinquenta 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.: 889624 Nr: 22987-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAELSON DA SILVA DANTAS

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

SEGURO S/A

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

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441642 Nr: 18057-14.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARATAN SERGIO 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: 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$ 

723,81 (setecentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$310,38(trezentos 

e dez reais e trinta e oito centavos), para fins da guia de taxa e ao 

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

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

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

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 
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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.: 894798 Nr: 26367-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DE JESUS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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.: 351941 Nr: 22288-55.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. H. S. M. F, PATRICIA DA SILVA MARINHO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-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$ 

629,70 (seiscentos e vinte e nove reais e setenta 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$216,27(duzentos 

e dezesseis reais e vinte 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):

 Cod. Proc.: 777925 Nr: 31304-91.2012.811.0041

 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: LUCIANO HENRIQUE HARRICH TEIBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA TEIBEL - OAB:10251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

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

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

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

1.727,00 (um mil e setecentos e vinte e sete reais), a que foi condenado 

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

sendo R$863,50(oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$863,50(oitocentos e 

sessenta e três reais e cinquenta 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.: 235587 Nr: 4669-83.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON FRANCISCO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. H. J. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO - 

OAB:10.970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/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$ 

1.424,48 (um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$682,74 (seiscentos e oitenta e 

dois reais e setenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$712,24(setecentos e doze reais e vinte e quatro centavos), 

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

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800016 Nr: 6440-52.2013.811.0041

 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: JOSE JOÃO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/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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1.847,76 (um mil e oitocento e quarenta e sete reais e setenta e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$923,88(novecentos e vinte e três 

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

923,88(novecentos e vinte e três reais e oitenta 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.: 734687 Nr: 31005-51.2011.811.0041

 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: GILSON JOSE MAGALHAES PARMELO

 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.: 273016 Nr: 3650-08.2007.811.0041

 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: APARECIDA DE SOUZA SANTOS

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-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$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.: 1053671 Nr: 48224-38.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO TOMAZ SIQUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/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$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.: 1102682 Nr: 11583-17.2016.811.0041

 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: ROSANA FÁTIMA CARVALHO PEGORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV LEASING - CRÉDITO E FINANCIAMENTO 

MERCANTIL S/A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI 

- OAB:OAB/MT 12.163

 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$ 

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.: 1096383 Nr: 9007-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZELY CALIXTO PINTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATI - 

OAB:5906/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$ 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052260 Nr: 47543-68.2015.811.0041

 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: JOSE ANGELO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S.A LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS - OAB:2218/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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.: 769318 Nr: 22281-24.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DOMINGUES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

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

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

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

298,40 (duzentos e noventa e oito reais e quarenta 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$ 91,68(noventa e um 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868927 Nr: 8724-96.2014.811.0041

 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: MAURICIL MACARIO ALVES FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO SEMEAR S/A, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, FLAIDA BEATRIZ NUNES 

DE CARVALHO - OAB:96.864/MG, GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:OAB/MT 14.554, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A, Rodrigo Veneroso Daur - OAB:102.818/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$ 

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.: 1029522 Nr: 36581-83.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA VIEIRA, COSTA & VIEIRA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE POVOAS DE ABREU - 

OAB:17.120, LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB:17.120/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$10.533,77(dez mil e quinhentos e trinta e três reais e setenta e sete 

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.: 763401 Nr: 15981-46.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON TAQUES DE OLIVEIRA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

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

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

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

617,42 (seiscentos e dezessete reais e quarenta 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$ 203,99(duzentos e 

três reais e noventa 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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367085 Nr: 5781-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISLEY MACHADO PARREIRA, WIGNO MACHADO 

PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588/MT, HÉLIO CARLOS VIANA PINTO - OAB:6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4.903/MT, RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:OAB/MT 

19.807

 Em cumprimento a solicitação de parcelamento de custas processuais, 

informo que o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem 

diretamente no s i te  do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia". Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96188 Nr: 5333-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. 

URBANAS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAN-DENTAL PLANO DE ASSISTÊNCIA 

ODONTOLÓGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT

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

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

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

R$1.074,53(um mil e setenta e quatro reais e cinquenta 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.: 464463 Nr: 32372-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIA GONÇALVES FERREIRA E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/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$ 

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.: 1061801 Nr: 51787-40.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO CAETANO DE PAULA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

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

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

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

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.: 1142891 Nr: 28644-85.2016.811.0041

 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: MARIA AUXILIADORA FERNANDES DA SILVA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

567,38 (quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 153,95(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840226 Nr: 44643-83.2013.811.0041

 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: ARÃO PEDRO CAMPOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

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

OAB:8.920-B/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$ 

622,36 (seiscentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), a que foi 
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condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 208,93(duzentos e 

oito reais e noventa 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.: 833897 Nr: 39270-71.2013.811.0041

 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: BERNADINA RAMOS CORONEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ARRUDA GREFE - 

OAB:11629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:50.879/SP

 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$ 

678,11 (seiscentos e setenta e oito reais e onze centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 264,68(duzentos e 

sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846671 Nr: 50265-46.2013.811.0041

 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: CAMILA NATAIR DE OLIVEIRA

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

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

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/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$ 

1.338,96 (um mil e trezentos e trinta e oito reais e noventa e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$669,48(seiscentos e sessenta e 

nove reais e quarenta e oito centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 669,48(seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954505 Nr: 2325-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA LEILA DE ALMEIDA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12320

 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$ 

648,97 (seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), a 

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

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

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

235,54(duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702873 Nr: 37495-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICEIA DE ALMEIDA FLORENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/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. Este Valor deverá ser de forma 

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e ao Cartório não 

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

guias de custas, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

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

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

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

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119976 Nr: 18775-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA PEREIRA THEODORO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150758 Nr: 32025-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUERCULES DORRIGO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19781/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$ 

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.: 772226 Nr: 25325-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVERIA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alessandro - 

OAB:6894, GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - OAB:15.761/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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900246 Nr: 30020-77.2014.811.0041

 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: SUELEN SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAI - FINANCEIRA AMERICANAS ITAÚ S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA RAMOS - OAB:10625

 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$ 

784,42 (setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta 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$ 

370,99(trezentos e setenta reais e noventa 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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759702 Nr: 12018-30.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, 

CREDIFIBRA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13.122-A, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/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.: 717652 Nr: 11266-92.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMER ROGER MOREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:SP 261.030

 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.: 727460 Nr: 23341-66.2011.811.0041
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 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 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.: 876225 Nr: 14222-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 

EPP, RITA LUCIA CAMPOS PENHA CORREA, ARNALDO DA PENHA 

CORREA

 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: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119/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$ 

4.783,06 (quatro mil e setecentos e oitenta e três reais e seis centavos), a 

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

forma separada, sendo R$2.391,53(dois mil e trezentos e noventa e um 

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

R$ 2.391,53(dois mil e trezentos e noventa e um reais e cinquenta e três 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029545 Nr: 36595-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZI MARA SOUZA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:OAB/MT 18.898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

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

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

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

1.552,68 (um mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$776,34(setecentos e setenta e 

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

e R$ 776,34(setecentos e setenta e seis reais e trinta 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.: 811501 Nr: 17992-14.2013.811.0041

 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: VILSON FERREIRA VIANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VIANA - 

OAB:16.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-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$ 

274,83 (duzentos e setenta e quatro 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$ 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.: 783020 Nr: 36703-04.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CEZÁRIO NONATO

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

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-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$ 

274,83 (duzentos e setenta e quatro 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$ 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.: 374541 Nr: 10810-16.2009.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

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

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

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

R$274,83 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), a 

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

forma separada, sendo R$191,96 (cento e noventa e um reais e noventa e 

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

e oito reais e doze centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e 

cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 

111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de guias de custas 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407735 Nr: 39004-26.2009.811.0041

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

 PARTE AUTORA: SIDNEY ZAGONEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-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. Este Valor deverá ser de forma 

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e ao Cartório não 

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

guias de custas, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

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

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

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

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071745 Nr: 56189-67.2015.811.0041

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

 PARTE AUTORA: DIVA WILLEMANN-ME, DIVA WILLEMAN, ARILDO 

GALESKI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 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$806,06(oitocentos e seis reais e seis centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071269 Nr: 55950-63.2015.811.0041

 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: LAURENIL MARIA DE OLIVEIRA BOA VENTURA

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SOUZA DOS 

SANTOS - OAB:12.197-B

 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$ 

769,18 (setecentos e sessenta e nove reais e dezoito 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$ 355,75(trezentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752740 Nr: 4606-48.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DANTAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742472 Nr: 39363-05.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/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 embargante, para que efetue, no prazo de 

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 
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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.: 1112153 Nr: 15607-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MOREIRA NETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13.577-A

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464496 Nr: 32390-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON LUIZ DO NASCIMENTO CAMBARÁ

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

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

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-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.: 715118 Nr: 9282-73.2011.811.0041

 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: ZIZI MODAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNER NUNES RIBEIRO DE 

PAULA - OAB:7503-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

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

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

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

733,80 (setecentos e trinta e três reais e oitenta centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 320,37(trezentos e 

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

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

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

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

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

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 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.: 797774 Nr: 4154-04.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA RODRIGUES VIEIRA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12.355, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9.202/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.: 428818 Nr: 10318-87.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARDOSO GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:6.211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-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$ 

601,56 (seiscentos e um reais e cinquenta e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$280,13 (duzentos e oitenta reais e treze centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$300,78(trezentos reais e setenta 

e oito centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o 

valor correspondente a R$ 20,65 (vinte reais e sessenta e cinco 

centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 

111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de guias de custas 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 19 de 656



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 957826 Nr: 3935-20.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALANCARDEL CORREA DE OLIVEIRA ME, 

ALANCARDEL CORREA DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES CORREA 

RAMAGE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULHER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Certifico que conforme solicitado em fls 92 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1089839 Nr: 6107-95.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ LIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANE FIORI DA SILVA - 

OAB:15.381/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$ 

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.: 375276 Nr: 11599-15.2009.811.0041

 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: FABIANO MARQUES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

1.155,34(mil e cento e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), 

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

forma separada, sendo R$548,17 (quinhentos e quarenta e oito reais e 

dezessete centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$577,67(quinhentos e setenta e sete reais e sessenta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742710 Nr: 39616-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/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$ 

679,64 (seiscentos e setenta e nove reais e sessenta 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$ 

266,21(duzentos e sessenta e seis reais e vinte 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.: 792373 Nr: 46468-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO NUNES SAMPAIO

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/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.: 790049 Nr: 44086-33.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON DOMINGUES PEREIRA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699-B/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 
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(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.: 990152 Nr: 18559-74.2015.811.0041

 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: JOSÉ LAURO DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRÍSTYNY L.G. DE ALMEIDA - 

OAB:16.279, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:13196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:OAB/SP 208972

 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$ 

1.661,36 (mil e seiscentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), 

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

forma separada, sendo R$830,68(oitocentos e trinta reais e sessenta e 

oito centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 830,68 

(oitocentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455782 Nr: 26842-62.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILCE ISABEL SILVA RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 

12.208-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$ 

721,53 (setecentos e vinte e um reais e cinquenta 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$308,10(trezentos 

e oito reais e dez 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.: 797948 Nr: 4333-35.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCY MIRANDA MENDES

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

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

OAB:20.701/GO

 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$ 

274,84 (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.: 796376 Nr: 2719-92.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILSON TRAJANO DE 

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

OAB:11610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-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$ 

745,65 (setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta 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$ 332,22(trezentos e trinta e dois reais e vinte 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.: 1064513 Nr: 52965-24.2015.811.0041

 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: OTACÍLIO CASTRO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALMARES MAIOLINO 

DE MENDONÇA - OAB:14961

 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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 
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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.: 1062323 Nr: 52062-86.2015.811.0041

 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: SEBASTIÃO CARNEIRO FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/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$ 

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.: 787560 Nr: 41464-78.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA

 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$ 

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.: 729357 Nr: 25355-23.2011.811.0041

 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: CLAUDIA DA SILVA MELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNÉIA FREITAS ARRUDA - 

OAB:13.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

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

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

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

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.: 786719 Nr: 40627-23.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR PEREIRA DE SOUZA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

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

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

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

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.: 961586 Nr: 5494-12.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS SAMPAIO E CIA LTDA ME, MARIANA IZAURA 

BORELLI DE ASSIS SAMPAIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela da Rosa Cooêa - 

OAB:16.308-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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785263 Nr: 39109-95.2012.811.0041

 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: RICARDO BENEDITO DA SILVA

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

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-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.: 815660 Nr: 22107-78.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYSON ALMEIDA DE VASCONCELOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:11145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MEJDALANI PEREIRA - 

OAB:128457/SP

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

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

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

390,28 (trezentos e noventa reais e noventa e oito 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$ 183,56(cento e 

oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831805 Nr: 37440-70.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE SEBASTIANA MAGALHÃES

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

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

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/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$ 

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.: 789425 Nr: 43432-46.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI SOUZA DE AQUINO

 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: 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$ 

274,84 (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.: 997966 Nr: 22593-92.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA - ME, 

WALWIN DE AGUIAR CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

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

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

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

R$1.415,08(mil e quatrocentos e quinze reais e oito centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769534 Nr: 22505-59.2012.811.0041

 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: OZÉIAS PASSOS BELMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIANO LEÃO DE CAMARGO 

- OAB:13732-OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SACHIK TULIO - OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:9.708-A

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

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

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

557,05 (quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 143,12(cento e 

quarenta e três 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.: 933756 Nr: 51349-48.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

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

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

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

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

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

R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006833 Nr: 26288-54.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de ALTAIR MACHADO DE OLIVEIRA, JAIRO 

CARLOS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207/SP, WALDIR LUIZ BULGARELLI - OAB:OAB/SP 217.291

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

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

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

R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819767 Nr: 26041-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEÃO ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT, TATYANE FIORI DA SILVA - OAB:15.381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaques Tiago da Silva 

Colares - OAB:OAB-MG 127624

 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.: 1017629 Nr: 30800-80.2015.811.0041

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

 PARTE AUTORA: GAMMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA, 

JOÃO CARLOS BRANDINO DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 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$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 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.: 811824 Nr: 18310-94.2013.811.0041

 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: BENEDITO OLAVO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/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$ 

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.: 978452 Nr: 13221-22.2015.811.0041

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

 PARTE AUTORA: R. G. TELES RESTAURANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1032852-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO (ADVOGADO(A))

KAWASAKI VEICULOS LTDA - ME (AUTOR(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA (TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. As recuperandas pugnam pela prorrogação do período de 

blindagem, ao argumento de terem cumprido com as determinações deste 

juízo e as estabelecidas na lei de regência, bem como para que seja 

deferida a tutela de urgência para suspensão de qualquer medida 

expropriatória com relação aos seus bens essenciais (id 14788078). É a 

síntese do necessário. Decido. I - Da prorrogação do prazo de blindagem 

Compulsando os autos entendo que comporta acolhimento o pedido 

formulado pelas recuperandas, para prorrogação do chamado prazo de 

blindagem. Isso porque, a decisão que deferiu o processamento da 

presente Recuperação Judicial foi publicada em 24/11/2017, tendo as 

recuperandas apresentado o respectivo Plano de Recuperação Judicial (id 

12453294/12453309), previsto no artigo 53, da Lei 11.101/05. No caso em 

análise, verifica-se que a recuperanda vem observando os prazos 

impostos pela lei, sem demonstrar, até o momento, nenhum interesse 

procrastinatório. Oportuno destacar que nesse prazo de 180 dias, que se 

constitui em uma espécie de moratória imposta pela lei, e no qual terá seu 

patrimônio protegido de iniciativas individuais de execução, que o devedor 

poderá trabalhar junto aos credores para criar um ambiente favorável à 

negociação coletiva. Todavia, entendo que uma vez escoado o prazo de 

blindagem sem que tenha finalizado os trabalhos assembleares, 

necessário em razão das objeções opostas ao plano, as ações e 

execuções individuais poderão ser retomadas, inviabilizando assim o 

ajuste coletivo que terá por fim deliberar sobre o plano muitas vezes 

elaborado com base na reestruturação de dívidas negociadas durante 

esse período, contrariando o princípio da preservação da empresa. Sobre 

o tema, assim leciona Waldo Fazzio Júnior: “...em face de ações eclodidas 

imediatamente após o decurso desse prazo, deve ser levado em conta 

que a preservação patrimonial da empresa em recuperação ao pode ser 

desfavorecida por retardamentos justificados. Na avaliação dessas 

situações atípicas, procedendo ao exame global da situação da empresa e 

das circunstâncias processuais, o juiz terá sempre em mente que os 

objetivos do processo de recuperação têm horizontes muito amplos, 

enunciados no art. 47 da LRE, vale dizer, a manutenção da fonte 

produtora, do emprego e dos interesses da coletividade de credores. 

Portanto, ao mesmo tempo em que deve coibir a procrastinação 

injustificada, a atuação judiciária não há de promover a leitura do art. 6º, § 

4º, exclusivamente sob a perspectiva da inexorabilidade daquele lapso 

legal, sob pena de colocar por terra as possibilidades de êxito da 

recuperação. A exegese ortodoxa da norma, nessa conjuntura, não 

favorece os objetivos da LRE.” (in Lei de Falência e Recuperação de 

Empresas, Atlas, 5ª ed, 2010, p. 157) A regra do art. 6º, § 4º, da Lei 

11.101/05 também tem sido flexibilizada pela jurisprudência, como se 

infere pelos arestos a seguir colacionados: “RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE 

SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA O 

DEVEDOR. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1- Pedido de 

recuperação judicial formulado em 14/11/2013. Recurso especial 

interposto em 9/11/2015 e atribuído à Relatora em 1/9/2016. 2- 

Controvérsia que se cinge em definir se a suspensão das ações e 

execuções individuais movidas contra empresa em recuperação judicial 

pode extrapolar o limite legal previsto no § 4º do art. 6º da Lei 

11.101/2005, ficando seu termo final condicionado à realização da 

Assembleia Geral de Credores. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, 

rejeitam-se os embargos de declaração. 4- O mero decurso do prazo de 

180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, 

isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o 

devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos 

arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação 

da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na 

posse da recuperanda. Precedentes. 5- O processo de recuperação é 

sensivelmente complexo e burocrático. Mesmo que a recuperanda cumpra 

rigorosamente o cronograma demarcado pela legislação, é aceitável supor 

que a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores ocorra 

depois de escoado o prazo de 180 dias. 6 - Hipótese em que o Tribunal de 

origem assentou que a prorrogação é necessária e que a recorrida não 

está contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na realização da 

assembleia de credores, não se justificando, portanto, o risco de se 

frustrar a recuperação judicial pela não prorrogação do prazo. 7- A 

análise da insurgência do recorrente, no que se refere à existência ou não 

de especificidades que autorizam a dilação do prazo de suspensão das 

ações e execuções em trâmite contra a recorrida, exigiria o reexame de 

fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo enunciado n. 7 

da Súmula/STJ. 8- Recurso especial não provido.” (REsp 1610860/PB, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

19/12/2016) (destaquei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E 

EXECUÇÕES ATÉ A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE 

CREDORES - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

art. 47 da Lei nº 11.101/05, determina que “A recuperação judicial tem por 

objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 

do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 

assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica.” O prazo do período de blindagem estabelecido no 

art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando 

demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda.”(TJMT - 

AI 119656/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) 

Com efeito, em atendimento ao princípio da preservação e da função 

social da empresa, o pedido de prorrogação do prazo de suspensão 

previsto no artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/05 deverá ser acolhido, ficando 

impedida a retirada de bens essenciais às suas atividades até a 

deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores. II- Da Tutela de 

Urgência Pugna a requerente para que seja deferida tutela de urgência 

para impedir qualquer medida expropriatória que vise retirar de sua posse 

os bens tidos como essenciais ao desenvolvimento de suas atividades. A 

permanência da devedora na posse dos bens essenciais às suas 
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atividades durante o chamado período de blindagem decorre de expressa 

previsão legal, vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial 

todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 

(...) § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário 

de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou 

promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham 

cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 

incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com 

reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da 

recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.” 

(destaquei). Assim, em razão da prorrogação do prazo de blindagem 

nesta ocasião, o pedido de tutela de urgência para impedir qualquer ato 

expropriatório deve ser deferido. Quanto ao reconhecimento da 

essencialidade dos bens, como pretende a recuperanda, este será 

analisado após o decurso do prazo de blindagem, caso reitere o pedido 

nos autos nesse sentido. Assim, passo a fazer as seguintes 

deliberações: 1- Acolho o pedido formulado pela recuperanda para 

prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6º, §4º, da Lei 

11.101/05, ficando impedida a retirada de bens essenciais às suas 

atividades até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores. 2 

– Defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, tão somente para 

impedir qualquer ato expropriatório durante o período de blindagem. 2.1 - 

Oficie-se o Juízo da 4ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT do teor 

desta decisão. Expeça-se o necessário, dando-se ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1023366-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (AUTOR(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

 

Visto. Cuida-se de Pedido De Recuperação Judicial ajuizado por Conenge 

Construção Civil Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 14.930.440/0001-52, 

sociedade empresária familiar que iniciou suas atividades no ano de 1979, 

e que permanece até os dias atuais com o mesmo quadro societário da 

época de sua constituição, e atua no ramo da construção civil de 

empreendimentos residenciais, públicos e comerciais, além de obras de 

infraestrutura e saneamento, todas pautadas pela tradição na qualidade 

do acabamento. Aduz que possui longa experiência em construção de 

empreendimentos públicos, assim como competência em obras de 

segmento específico, a exemplo de prédios residenciais e comerciais e 

reformas de um modo geral, tornando-se referência em precisão na 

execução de projetos, combate ao desperdício e cumprimento rigoroso 

dos prazos e custos, maximizando a competitividade por intermédio de 

políticas integradas de respeito ao meio ambiente e segurança no trabalho, 

o que lhe rendeu prêmios importantes do setor. Alega que possui histórico 

de obras de grande relevância e contribuição para o desenvolvimento do 

Estado, tendo prestado serviços para o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, Procuradoria Geral do Estado e UFMT, bem como que foi 

responsável pela construção de prédios residenciais vinculados ao 

“Programa Minha Casa Minha Vida”, e que, em virtude de sucessivas 

gestões problemáticas de administrações passadas, na qualidade de 

prestadora de serviço público, foi atingida de forma relevante, 

comprometendo suas finanças e patrimônio, o que a obrigou a buscar 

empréstimos para dar continuidade às obras em andamento. Traz no bojo 

da petição inicial um histórico das obras realizadas e das dificuldades 

encontradas para execução de cada uma delas, todas, segundo a 

requerente, alheias à administração interna e econômica da empresa, tais 

como erros nos projetos por parte dos contratantes, e falta de pagamento 

pelos serviços prestados, necessitando da recuperação judicial para que 

possa equacionar o seu passivo, proteger seus ativos, continuar 

produzindo e beneficiando a coletividade, bem como voltar a contribuir de 

forma sadia para a economia nacional. Com a petição inicial juntou 

documentos. O magistrado em substituição legal determinou a realização 

de perícia prévia, cujo laudo que concluiu pela regularidade na 

documentação apresentada encontra-se encartado nos autos (ID 

14604674). É a suma do necessário. Decido. Das Tutelas De Urgência Do 

Pedido De Suspensão Das Ações E Execuções Não há que se falar em 

tutela de urgência como pretende a requerente, posto que o pedido 

formulado para suspensão de todas as ações e execuções movidas 

contra a empresa decorre de disposição legal (Lei n.º 11.101/2005 – art. 

52, III c/c art. 6º). Do Pedido Para Suspensão Das Anotações Restritivas O 

mero pedido de recuperação judicial ou o deferimento do seu 

processamento não tem o condão de impedir que os credores lancem 

mãos de medidas de que dispõem em virtude do inadimplemento do 

devedor, dentre elas o protesto e a inclusão do nome dos devedores em 

banco de dados de órgãos de proteção ao crédito. Ademais, assim 

preconiza o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial: “O 

deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o 

cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.” O Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, em recente decisão monocrática proferida pelo ilustre 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, negou provimento ao Recurso 

Especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em 

consonância com a jurisprudência da Corte, segundo a qual "o 

deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito 

material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser 

mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos 

de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos 

tabelionatos de protestos" (julgado em 11/06/2018). Ressalte-se ainda, 

que nessa fase processual não há que se falar em créditos sujeitos a 

novas condições de adimplemento, uma vez que a novação dos créditos 

somente ocorrerá com a homologação do plano e consequente concessão 

da recuperação judicial, não se podendo olvidar ainda, que tal novação 

fica sujeita à condição resolutiva, uma vez que, por força do disposto no 

art. 61, da Lei 11.101/05, o descumprimento de qualquer obrigação 

prevista no plano de recuperação acarretará a convolação da 

recuperação judicial em falência. Sobre a questão já se manifestou o 

colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE 

PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY 

PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, 

MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. 

POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO 

CJF/STJ. (…) 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano 

material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo 

apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se 

ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do 

juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição 

do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em 

exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os 

registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. 

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de 

Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 

1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Nesse sentido, a pretensão da 

requerente é contrária ao princípio da transparência que deve reger as 

relações empresariais que eventualmente venham a se estabelecer, 

impedindo, inclusive, que terceiros interessados possam ter conhecimento 

da verdadeira situação da empresa e ter liberdade para com ela contratar. 

Desse modo, indefiro o pedido formulado para suspensão dos 

apontamentos e protestos em nome da requerente e de seus sócios. Do 

Pedido Para Reconhecimento De Bens Essenciais Às Atividades Da 

Requerente Pugna a requerente para que seja deferida tutela de urgência 

para impedir qualquer medida expropriatória que vise retirar de sua posse 
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os bens tidos como essenciais ao desenvolvimento de suas atividades. A 

permanência da devedora na posse dos bens essenciais às suas 

atividades durante o chamado período de blindagem decorre de expressa 

previsão legal, de modo que não há necessidade de requerimento nesse 

sentido. Vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o 

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial 

e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, 

contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o 

desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens 

de capital essenciais a sua atividade empresarial.” (destaquei). Quanto ao 

reconhecimento da essencialidade dos bens, como pretende a requerente, 

este será analisado após o decurso do prazo de blindagem, caso a 

requerente reitere o pedido nos autos. Dos requisitos para o 

processamento do pedido: O caput, do artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005 

estabelece que: “Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor 

que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais 

de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I 

– não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença 

transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, 

há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III 

– não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação 

judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; 

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio 

controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta 

Lei”. Com efeito, consigno que, diante da norma contida no artigo 171, da 

Lei N.º 11.101/2005, que impõe pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de 

reclusão e multa a quem sonegar ou omitir informações ou prestar 

informações falsas no processo de recuperação judicial, com o fim de 

induzir a erro o Juízo, Admito as declarações prestadas no bojo da inicial, 

de ausência de condenação e que a requerente não teve, como 

administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos 

crimes previstos na Lei N.º 11.101/2005 (art. 48, IV da aludida norma), e 

de cumprimento dos demais requisitos elencados no artigo 48, da Lei n.º 

11.101/2005. Os Comprovantes de Inscrição e Situação Cadastral revelam 

o exercício regular das atividades pela empresa requerente, por período 

superior a 02 (dois) anos, conforme determina o caput, do artigo 48 da Lei 

N.º 11.101/2005. O artigo 51, da Lei N.º 11.101/2005, elenca em seus 

incisos os requisitos exigidos na petição inicial de recuperação judicial, 

senão vejamos: “Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será 

instruída com: I – a exposição das causas concretas da situação 

patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira; II – as 

demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais 

e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com 

estrita observância da legislação societária aplicável e compostas 

obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de 

resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último 

exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por 

obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a 

natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando 

sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos 

registros contábeis de cada transação pendente; IV – a relação integral 

dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, 

indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente 

mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de 

pagamento; V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público 

de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos 

atuais administradores; VI – a relação dos bens particulares dos sócios 

controladores e dos administradores do devedor; VII – os extratos 

atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais 

aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de 

investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas 

instituições financeiras; VIII – certidões dos cartórios de protestos 

situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde 

possui filial; IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações 

judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza 

trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.” A 

análise da petição inicial e dos documentos que a acompanham, 

demonstram, em princípio, o cumprimento dos requisitos estabelecidos no 

caput, do artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005, bem como dos elencados nos 

incisos I a IX do artigo 51, da aludida norma. Por tais razões, com base no 

disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, acolho a pretensão contida 

na petição inicial para o fim de Deferir o Processamento Da Presente 

Recuperação Judicial, ajuizada por Conenge Construção Civil Ltda, que 

deverá, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos, contados 

da publicação da presente decisão, apresentar seu Plano De 

Recuperação Judicial, observando-se as exigências contidas nos artigos 

53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência. 

Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 

11.101/2005: 1 – Nomeio como Administradora Judicial a empresa CASE 

Administração Judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o n.º 27.930.290/0001-29, com endereço sito à Avenida Dom Bosco, 

Bairro Goiabeiras, Cuiabá (MT), fone (65) 33584126, e-mail: 

bruno@oliveiracastro.adv.br, que deverá ser intimada pessoalmente na 

pessoa de seu representante legal Bruno Oliveira Castro para, aceitando o 

encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar na 

sede do Juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar 

o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da 

Lei n.º 11.101/2005). 1.1 – Com fundamento no disposto no artigo 24, da 

Lei N.º 11.101/2005, e “observados a capacidade de pagamento do 

devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no 

mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, fixo a 

remuneração do Administrador Judicial em R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais), que corresponde a aproximadamente 2,59% do valor total dos 

créditos arrolados (R$ 11.610.839,92), observado o limite imposto pelo 

§5º, do artigo 24, da lei de regência. 1.2 – Ainda para fins de remuneração 

do Administrador Judicial, determino o adiantamento de 60% sobre o total 

dos honorários fixados, cujo montante (R$ 180.000,00) será pago em 30 

(trinta) parcelas mensais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando-se em 

consideração o prazo médio previsto para o encerramento de uma 

Recuperação Judicial; sendo que o percentual de 40% restante da verba 

honorária será liberado após o encerramento da Recuperação Judicial, 

com a prestação de contas e relatório circunstanciado previsto no art. 63, 

I, da Lei 11.101/05. 1.3 – O pagamento da aludida remuneração deverá ser 

efetuado mediante depósito em conta corrente de titularidade da 

Administradora Judicial, a ser informado por este à empresa recuperanda, 

devendo ser comunicado ao Juízo eventual descumprimento da obrigação. 

2 – Declaro Suspensas, nos moldes do artigo 6º, da Lei n.º 11.101/2005, e 

pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos (art. 6º, § 4º), as 

ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por 

créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, 

permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se 

processam, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, 

do artigo 6º, referentes a créditos excetuados na forma dos parágrafos 

3º e 4º, do artigo 49, todos da mencionada norma, cabendo ao devedor, 

comunicar a suspensão juntos aos juízos competentes (art. 52, § 3º, da 

Lei N.º 11.101/2005). 3 – Determino ainda, que a requerente apresente, 

mensalmente, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas 

demonstrativas, sob pena de destituição de seus administradores (artigo 

52, IV, da Lei N.º 11.101/2005), bem como que passe a utilizar a 

expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os documentos que forem 

signatárias, conforme determina o caput, do artigo 69, da Lei N.º 

11.101/2005. 4 – Expeça-se o EDITAL a que se refere o parágrafo 1º, do 

artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, que deverá constar: a) o resumo do 

pedido do devedor e desta decisão (art. 52, § 1º, inciso I); b) a relação 

nominal de credores, onde se discrimine o valor e a classificação de cada 

crédito (art. 52, § 1º, inciso II), devendo constar ainda, o passivo fiscal; c) 

na advertência acerca dos prazos para habilitação e/ou divergências 

quanto aos créditos relacionados pelo devedor, na forma do art. 7º, § 1º 

da Lei N.º 11.101/2005. 4.1 – Consigne-se que, os credores têm o prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, Para Apresentar Suas Habilitações E/Ou 

Divergências Perante o Administrador Judicial, conforme determina o já 

mencionado § 1º, do artigo 7º, da Lei N.º 11.101/2005. 4.2 – Considerando 

que o feito tramita pelo sistema PJE, a petição inicial não veio 

acompanhada de mídia eletrônica (pen drive) contendo a relação de 

credores indicada pelas devedoras, nos termos do artigo 41 da Lei n. 

11.101/05, devendo as recuperandas serem intimadas, para que, no prazo 
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de 24 (vinte e quatro) horas, apresentem na Secretaria do Juízo, a 

respectiva relação em meio eletrônico (formato word), sob pena de 

revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta 

com os termos desta decisão. 4.3 - Em seguida, deverão as recuperandas 

retirar o edital acima citado e comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias 

corridos, sua publicação no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande 

circulação da sede e filiais da devedora, também sob pena de revogação. 

5 – Eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos 

relacionados pelas devedoras, no prazo previsto no art. 7º, § 1º, deverão 

ser dirigidas à administradora judicial, em seu escritório profissional, ou 

e-mail da administradora (bruno@oliveiracastro.adv.br). 6 – Apresentado 

o Plano De Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) 

dias corridos, contados da publicação desta decisão, conforme já 

consignado, Publique-se Outro Edital Contendo Aviso Aos Credores Sobre 

o Recebimento e Apresentação Do Plano De Recuperação, (art. 53, 

parágrafo único), consignando-se que os credores têm o prazo de 30 

(trinta) dias corridos para manifestar eventual Objeção ao Plano de 

Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da publicação 

do 2º Edital. 7 – Vindo aos autos a Relação De Credores A Ser 

Apresentada Pela Administradora Judicial (art. 7º, § 2º), no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias corridos, contados do fim do prazo do § 1º, do 

artigo 7º, LFRJ, que deverá ser publicada no mesmo edital de aviso de 

recebimento do plano (2º edital mencionado no item 8), o Comitê, qualquer 

credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão 

apresentar Impugnação Contra A Relação De Credores Do Administrador 

Judicial, no prazo de 10 (dez) dias corridos, nos termos do art. 8º, da 

norma em comento. 8 – Intime-se o Ministério Público e, comunique-se, por 

cartas, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios 

em que o devedor tiver estabelecimento (artigo 52, V, da Lei n.º 

11.101/2005). 9 – Determino a dispensa da apresentação de certidões 

negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Judiciário ou para recebimento dos benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no artigo 69, da 

Lei n.º 11.101/2005. 10 – Oficie-se, outrossim, à Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso para que proceda às anotações nos atos 

constitutivos da empresa requerente, a fim de que conste em seus 

registros a denominação “Em Recuperação Judicial” (§ único, do art. 69, 

da Lei N.º 11.101/2005). 11 – Indefiro o pedido de suspensão de todos os 

apontamentos e protestos existentes em nome das devedoras e de seus 

sócios. 12 – Finalmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra 

com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que 

venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos curtos prazos 

estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.
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CONSTRUCAO CIVIL LTDA INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: 

CREDORES/INTERESSADOS FINALIDADE: Proceder à intimação dos 

credores e interessados acerca do deferimento do processamento da 

recuperação judicial da(s) empresa(s) CONENGE CONSTRUCAO CIVIL 

LTDA, bem assim conferir publicidade à relação nominal de credores 

apresentada pela recuperanda. RELAÇÃO DE CREDORES: 

TRABALHISTAS: Albano Luz De Almeida Barros R$ 3069,82 ; Anselmo 

Dos Santos Colman R$ 3008,71 Ronelson Gomes De Carvalho R$ 2075,28 

Alex Melo De Abreu R$ 2036,41 Araides Alves Antunes R$ 2036,41 Melise 

Hellen De Moraes R$ 2036,41 Luiz Carlos Fortes R$ 1729,41 Francisco 

Bernardino Da Silva R$ 1596,38 Ailton Mes Da Silva R$ 1529 Joao Leotério 

De Campos R$ 1529 Valdecir Joao Da Silva R$ 1529 Jessica Pereira 

Arenhardt R$ 1500 Benedito Armando Da Cruz R$ 1478,4 Davi Silva De 

Moraes R$ 1478,4 Hurley De Souza R$ 1478,4 ;Italo Antonio Da Silva 

Monteiro R$ 1478,4 Joemil Claudino Lemes R$ 1478,4 Manoel Benedito De 

Santana R$ 1478,4 Marco Antonio Da Silva R$ 1478,4 Ronald Dol R$ 

1478,4 Saturnino De Almeida R$ 1478,4 Sidney Magal Oliveira Santos R$ 

1478,4 Silvestre Santos De Barros R$ 1478,4 Joao Da Silva Gomes R$ 

1192,4 Joao Domingos Da Silva Neto R$ 1192,4 Joilso De Oliveira R$ 

1192,4 Jose Batista De Sousa R$ 1192,4 Jusimar Silva Figueiredo R$ 

1192,4 Manoel Conceição Dos Santos Barros R$ 1192,4 Rosando Rosario 

Diniz R$ 1192,4 Valdeci Rodrigo Do Espirito Santo R$ 1192,4 Laudiceia 

Magalhaes Gomes R$ 1187,92 Victor Matheus Peixoto Felisbino R$ 1187 

Joao Henrique Vaz Laerte R$ 1146,58 Jose Carlos Correa Da Costa R$ 

1146,57 Ademir Figueiredo Dos Santos R$ 1100 Adilson Bastos Da Silva 
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Avelino Santana Da Silva R$ 1100 Claudenor Ferreira Dos Santos R$ 1100 

Claudio Dos Santos Silva R$ 1100 Cleiton Rodrigues De Souza R$ 1100 

Dalvina Rodrigues F De Almeida R$ 1100 Edelcio Elidio Da França R$ 1100 

Edison Bento Pires R$ 1100 Elcio Jose Da Silva R$ 1100 Elcon Manoel Da 

Silva R$ 1100 Elissandro Da Silva Oliveira R$ 1100 Gefferson Araujo De 

Oliveira R$ 1100 Gentil De Azevedo R$ 1100 Ginivaldo Nunes Pereira R$ 
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Silva R$ 477 Alessandre Aparecido Do Nascimento R$ 98,09 Garantia 
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1419202,99 Caixa Economica Federal R$ 895468,850000001 Banco 

Sicredi R$ 502924,87 Cooperativa De Credito De Livre Admissao Uniao E 

Negocios - Sicoob Integracao R$ 400050 Santander R$ 206153,39 

Quirografários: Banco Do Brasil S A R$ 805104 João Batista Mendes 

Fortes Junior R$ 800000 ;Antonio Ademar Vidotti R$ 500000 Tigre Ads Do 

Brasil Ltda R$ 436238,08 Banco Bradesco Sa R$ 330555,48 Paulo Flavio 

Gilioli R$ 200000 V M Construções Ltda R$ 186272,98 Metalurgica 

Ramassol Imperial Ltda R$ 174124,56 Paulo Roberto Gilioli R$ 130000 

Petropaulo Com. Derivados De Petroleo Ltda R$ 123996,01 M. Brandão De 

Oliveira Filial R$ 100326,6 Votorantim Cimentos S/A R$ 95280,5 

Siderurgica Latino Americana S/A R$ 90093,92 Transguia Transporte E 

Locações Ltda R$ 79987,12 Caieira Nossa Senhora Da Guia Ltda R$ 

62699,46 Cd Max Industria E Comercio De Tintas Ltda R$ 51011,99 Emrich 

Leão Advogados Associados S/S R$ 40583,72 Arcelormittal Brasil S.A. 

(Industria) R$ 40079,38 Perfilados Multiaço Ind. E Com. Ltda R$ 38215,24 

Perfilados Multiaço Industria E Comercio Ltda R$ 37775,26 Greca 

Distribuidora De Asfaltos S/A R$ 30155,4 Saint-Gobain Canalização Ltda 

R$ 29382,86 Morro Do Chapeu Empreendimentos R$ 16180,03 Aagua 

Comércio E Distrib. De Mat. Hidraulicos Eireli R$ 11639,49 Gusman Material 

De Construção Ltda R$ 10766 Bradesco Saúde R$ 10619,65 Imperio 

Minerações Ltda Rosario Oeste R$ 10418,8 Ciplan Cimento Planalto S/A R$ 

9341,42 Vanderly Miguel Da Silva E Cia Ltda R$ 8747,65 Albano Barros R$ 

8451,23 Liceu De Artes E Oficios De Sp - Osasco R$ 8048,52 Verdão 

Materiais De Construção Ltda R$ 7147,36 M. Brandão De Oliveira Matriz R$ 

5670 Zapt Com. De Materiais P/ Construção Ltda R$ 5500 Dija Consult. 

Assessoria E Serv. De Urbanistica, Ambiental E Patrimonial Ltda R$ 5200 

Moura Hidraulica E Eletrica Ltda R$ 5166,66 Veloso E Tortelli Ltda R$ 4719 

Corr Plastik Industrial Ltda R$ 4369,66 ;Ailton Sinesio Matias R$ 4134 

Arcelormittal Brasil S.A. R$ 3598,85 Sindicato Das Ind. Da Construcao Do 
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Est. De Mato Grosso R$ 3509,8 Victor Juliano Barroso Dos Santos R$ 

3500 Tecnoeste Maquinas E Equipamentos Ltda R$ 3204,75 Reginaldo 

Martins Covy R$ 2500 Cuiabana Comercio De Tintas E Ferramentas Ltda 

R$ 2210,02 Sindicato Trab.Ind.Const.Civil Cuiaba R$ 2000 Federação Das 

Ind. Est. Mt. R$ 1578,15 Oxigenio Cuiaba Ltda R$ 1531,93 Sendas 

Distribuidora S/A R$ 1476,5 Juan Carlo Silva Carvalho Eireli R$ 1425,7 

Gomes De Castro Com. De Equip. De Informatica E Rep. Ltda - Me R$ 1419 

Pmz Centro Norte S/A R$ 1310,1 Ceramica Ramos Ltda R$ 988,8 

Vegrande Máquinas Agricolas Ltda R$ 900 Dmm Lopes Filhos Ltda R$ 

558,6 Serviço Social Da Industria - Cuiabá R$ 512,91 Lucnan Comercio De 

Embalagens Ltda R$ 450 Mundial Comercio De Ferragens E Ferramentas 

Ltda R$ 450 Real Lub Comercio De Lubrificantes Ltda R$ 307,5 Auto 

Eletrica Brasil Kar Ltda - Me R$ 290 Instituto Euvaldo Lodi R$ 282,24 Innova 

Comercio E Distribuidora Ltda R$ 278,29 Dataplus Informatica E Eletronica 

Ltda R$ 266,65 Cda Atacado De Produtos Descartavel E Limpeza Ltda R$ 

235,92 J Fratta Comercio De Pneus E Peças P/ Veiculos Ltda R$ 220,66 

Pizzatto Materiais Elétricos Ltda R$ 98,55; ME e EPP: Cunha & Busato Ltda 

- Me R$ 83412,21 Mapah Contadores Cuiaba Eireli - Me R$ 37719,25 Liliam 

Suzana De Oliveira R$ 19380 Euromaquinas Mineracao, Locacao E 

Equipamentos Ltda - Epp R$ 17328,69 L T B Pedroso Me R$ 15065,1 

Ribermaq Locações E Const. Ltda - Me R$ 14880 Rubens Gimenez 

Rodrigues-Me R$ 10000 Mt Guindastes E Guinchos R$ 9756,1 Ceará 

Empreendimentos - Me R$ 7489,88 Adriano M Souza Estruturas R$ 7200 

Trincheira Extração E Comercio De Areia E Cascalho Eireli R$ 5000 M 

Duarte Refeições R$ 4236 Jowitec Distribuidora R$ 3835,62 Giovanna 

Franco Vargas Costa R$ 3300 D M Da Silva Materiais Para Construção 

Eireli R$ 2400 Ab Pneus E Acessorios Ltda R$1880,67 V. B. Vendramin 

Eireli R$ 653,51 Mais Industria Comercio E Locação De Módulos R$ 550 

Gusman Material De Construção Ltda Epp R$ 344 Simão Mendes & Mendes 

Ltda - Epp R$ 342,5 C V Junqueira - Limpa Fossa Amazonas R$ 300 

Grafitte Comercio E Representacoes Ltda - Epp R$ 277,89 Gtech Comercio 

De Materiais De Informatica Ltda Me R$ 150 Carvalho Peças E Serviços 

Automotivos Ltda Me R$ 140 Refrigeração Nacional Ltda Me R$ 140 

Croacia Com. E Loc De Maquinas R$ 121,3 : TOTAL: R$ 11.610.891,92. 

DECISÃO/DESPACHO: (...) Cuida-se de Pedido De Recuperação Judicial 

ajuizado por Conenge Construção Civil Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 

14.930.440/0001-52, sociedade empresária familiar que iniciou suas 

atividades no ano de 1979, e que permanece até os dias atuais com o 

mesmo quadro societário da época de sua constituição, e atua no ramo da 

construção civil de empreendimentos residenciais, públicos e comerciais, 

além de obras de infraestrutura e saneamento, todas pautadas pela 

tradição na qualidade do acabamento. Aduz que possui longa experiência 

em construção de empreendimentos públicos, assim como competência 

em obras de segmento específico, a exemplo de prédios residenciais e 

comerciais e reformas de um modo geral, tornando-se referência em 

precisão na execução de projetos, combate ao desperdício e cumprimento 

rigoroso dos prazos e custos, maximizando a competitividade por 

intermédio de políticas integradas de respeito ao meio ambiente e 

segurança no trabalho, o que lhe rendeu prêmios importantes do setor. 

Alega que possui histórico de obras de grande relevância e contribuição 

para o desenvolvimento do Estado, tendo prestado serviços para o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Procuradoria Geral do 

Estado e UFMT, bem como que foi responsável pela construção de prédios 

residenciais vinculados ao “Programa Minha Casa Minha Vida”, e que, em 

virtude de sucessivas gestões problemáticas de administrações 

passadas, na qualidade de prestadora de serviço público, foi atingida de 

forma relevante, comprometendo suas finanças e patrimônio, o que a 

obrigou a buscar empréstimos para dar continuidade às obras em 

andamento. Traz no bojo da petição inicial um histórico das obras 

realizadas e das dificuldades encontradas para execução de cada uma 

delas, todas, segundo a requerente, alheias à administração interna e 

econômica da empresa, tais como erros nos projetos por parte dos 

contratantes, e falta de pagamento pelos serviços prestados, 

necessitando da recuperação judicial para que possa equacionar o seu 

passivo, proteger seus ativos, continuar produzindo e beneficiando a 

coletividade, bem como voltar a contribuir de forma sadia para a economia 

nacional. (...) acolho a pretensão contida na petição inicial para o fim de 

Deferir o Processamento Da Presente Recuperação Judicial, ajuizada por 

Conenge Construção Civil Ltda, que deverá, no prazo improrrogável de 60 

(sessenta) dias corridos, contados da publicação da presente decisão, 

apresentar seu Plano De Recuperação Judicial, observando-se as 

exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob 

pena de convolação em falência. Em consequência, com fundamento no 

disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005: 1 – Nomeio como 

Administradora Judicial a empresa CASE Administração Judicial, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.930.290/0001-29, 

com endereço sito à Avenida Dom Bosco, Bairro Goiabeiras, Cuiabá (MT), 

fone (65) 33584126, e-mail: bruno@oliveiracastro.adv.br, que deverá ser 

intimada pessoalmente na pessoa de seu representante legal Bruno 

Oliveira Castro para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 

(quarenta e oito) horas, assinar na sede do Juízo, o termo de 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as 

responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005). 1.1 – 

Com fundamento no disposto no artigo 24, da Lei N.º 11.101/2005, e 

“observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de 

complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o 

desempenho de atividades semelhantes”, fixo a remuneração do 

Administrador Judicial em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que 

corresponde a aproximadamente 2,59% do valor total dos créditos 

arrolados (R$ 11.610.839,92), observado o limite imposto pelo §5º, do 

artigo 24, da lei de regência. 1.2 – Ainda para fins de remuneração do 

Administrador Judicial, determino o adiantamento de 60% sobre o total dos 

honorários fixados, cujo montante (R$ 180.000,00) será pago em 30 

(trinta) parcelas mensais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando-se em 

consideração o prazo médio previsto para o encerramento de uma 

Recuperação Judicial; sendo que o percentual de 40% restante da verba 

honorária será liberado após o encerramento da Recuperação Judicial, 

com a prestação de contas e relatório circunstanciado previsto no art. 63, 

I, da Lei 11.101/05. 1.3 – O pagamento da aludida remuneração deverá ser 

efetuado mediante depósito em conta corrente de titularidade da 

Administradora Judicial, a ser informado por este à empresa recuperanda, 

devendo ser comunicado ao Juízo eventual descumprimento da obrigação. 

2 – Declaro Suspensas, nos moldes do artigo 6º, da Lei n.º 11.101/2005, e 

pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos (art. 6º, § 4º), as 

ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por 

créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, 

permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se 

processam, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, 

do artigo 6º, referentes a créditos excetuados na forma dos parágrafos 

3º e 4º, do artigo 49, todos da mencionada norma, cabendo ao devedor, 

comunicar a suspensão juntos aos juízos competentes (art. 52, § 3º, da 

Lei N.º 11.101/2005). 3 – Determino ainda, que a requerente apresente, 

mensalmente, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas 

demonstrativas, sob pena de destituição de seus administradores (artigo 

52, IV, da Lei N.º 11.101/2005), bem como que passe a utilizar a 

expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os documentos que forem 

signatárias, conforme determina o caput, do artigo 69, da Lei N.º 

11.101/2005. 4 – Expeça-se o EDITAL a que se refere o parágrafo 1º, do 

artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, que deverá constar: a) o resumo do 

pedido do devedor e desta decisão (art. 52, § 1º, inciso I); b) a relação 

nominal de credores, onde se discrimine o valor e a classificação de cada 

crédito (art. 52, § 1º, inciso II), devendo constar ainda, o passivo fiscal; c) 

na advertência acerca dos prazos para habilitação e/ou divergências 

quanto aos créditos relacionados pelo devedor, na forma do art. 7º, § 1º 

da Lei N.º 11.101/2005. 4.1 – Consigne-se que, os credores têm o prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, Para Apresentar Suas Habilitações E/Ou 

Divergências Perante o Administrador Judicial, conforme determina o já 

mencionado § 1º, do artigo 7º, da Lei N.º 11.101/2005. 4.2 – Considerando 

que o feito tramita pelo sistema PJE, a petição inicial não veio 

acompanhada de mídia eletrônica (pen drive) contendo a relação de 

credores indicada pelas devedoras, nos termos do artigo 41 da Lei n. 

11.101/05, devendo as recuperandas serem intimadas, para que, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, apresentem na Secretaria do Juízo, a 

respectiva relação em meio eletrônico (formato word), sob pena de 

revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta 

com os termos desta decisão. 4.3 - Em seguida, deverão as recuperandas 

retirar o edital acima citado e comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias 

corridos, sua publicação no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande 

circulação da sede e filiais da devedora, também sob pena de revogação. 

5 – Eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos 

relacionados pelas devedoras, no prazo previsto no art. 7º, § 1º, deverão 

ser dirigidas à administradora judicial, em seu escritório profissional, ou 

e-mail da administradora (bruno@oliveiracastro.adv.br). 6 – Apresentado 

o Plano De Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) 
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dias corridos, contados da publicação desta decisão, conforme já 

consignado, Publique-se Outro Edital Contendo Aviso Aos Credores Sobre 

o Recebimento e Apresentação Do Plano De Recuperação, (art. 53, 

parágrafo único), consignando-se que os credores têm o prazo de 30 

(trinta) dias corridos para manifestar eventual Objeção ao Plano de 

Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da publicação 

do 2º Edital. 7 – Vindo aos autos a Relação De Credores A Ser 

Apresentada Pela Administradora Judicial (art. 7º, § 2º), no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias corridos, contados do fim do prazo do § 1º, do 

artigo 7º, LFRJ, que deverá ser publicada no mesmo edital de aviso de 

recebimento do plano (2º edital mencionado no item 8), o Comitê, qualquer 

credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão 

apresentar Impugnação Contra A Relação De Credores Do Administrador 

Judicial, no prazo de 10 (dez) dias corridos, nos termos do art. 8º, da 

norma em comento. 8 – Intime-se o Ministério Público e, comunique-se, por 

cartas, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios 

em que o devedor tiver estabelecimento (artigo 52, V, da Lei n.º 

11.101/2005). 9 – Determino a dispensa da apresentação de certidões 

negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Judiciário ou para recebimento dos benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no artigo 69, da 

Lei n.º 11.101/2005. 10 – Oficie-se, outrossim, à Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso para que proceda às anotações nos atos 

constitutivos da empresa requerente, a fim de que conste em seus 

registros a denominação “Em Recuperação Judicial” (§ único, do art. 69, 

da Lei N.º 11.101/2005). 11 – Indefiro o pedido de suspensão de todos os 

apontamentos e protestos existentes em nome das devedoras e de seus 

sócios. 12 – Finalmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra 

com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que 

venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos curtos prazos 

estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

ADVERTÊNCIAS/PRAZO: Os credores terão o prazo de 15(quinze) dias 

para apresentar diretamente à administradora judicial suas habilitações ou 

suas divergências quanto aos créditos supramencionados (art. 7º, § 1º, 

c/c art. 9º, parágrafo único, ambos da lei 11.101/05). Ficam ainda 

intimados os credores e terceiros de que foi nomeada como 

administradora judicial a empresa CASE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 

27.930.290/0001-29, com sede na Avenida Dom Bosco, nº 1.509-A, bairro 

Goiabeiras, CEP 78032-065, Cuiabá/MT, telefone (65) 3358-4126, 

r e p r e s e n t a d a  p o r  B r u n o  O l i v e i r a  C a s t r o ,  e - m a i l 

bruno@oliveiracastro.adv.br, franqueando-se, por intermédio da aludida 

administradora judicial, a consulta dos documentos atinentes à 

recuperanda. 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, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá, 28 de agosto de 

2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1023366-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (AUTOR(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para que 

providencie a publicação do edital a que alude o art. 52, § 1º, da lei 

11.101/05, no prazo de 05 dias, com comprovação nos autos, sob pena 

de caracterização de desídia. Consigno que o referido instrumento 

convocatório encontra-se colacionado ao feito, além de ter sido 

encaminhado via e-mail. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 924030 Nr: 45886-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANDONÁ E CIA LTDA, ISRAEL JOÃO ZANDONÁ, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SEADI LIPP - 

OAB:66.550/RS, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7.348-MT, RAFAEL FEISTAUER NASCIMENTO - OAB:63.268/RS

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

OAB:8455/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, 

procedo a intimação do Administrador Judicial para que se manifeste, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 890259 Nr: 23376-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO ABASTECEDORAPAPAGAIO LTDA, LUIZ 

ALBERTO BALDI, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

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

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

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, LUCIA T. TAPPARELLO - OAB:79.983/RS, 

PATRICIA TAPPARELLO - OAB:84.838/RS

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

OAB:8455/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial, para 

que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1182606 Nr: 44676-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE GONÇALVES DE FIGUEIREDO, CLAYTON DA 

COSTA MOTTA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700

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

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando o feito, intimo 

o Administrador Judicial para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206472 Nr: 7009-14.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELISEU RAIMUNDO RAMOS SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:OAB/MT 15.608, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13.940/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

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

27/03/2017, proposta por Eliseu Raimundo Ramos Silva, visando habilitar o 

valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), no quadro-geral de 

credores da Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções 

Incorporações e Serviços Ltda, na classe trabalhista [...] Diante do 

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

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

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

empresa recuperanda o crédito da parte autora, passando a constar o 

valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), consistente em valor 

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

pagamento das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja 

exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da 

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

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

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

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 23 de agosto de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206645 Nr: 7161-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEODIR MARCIO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7834/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

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

28/03/2017, proposta por Cleodir Marcio da Silva, visando habilitar o valor 

de R$ 4.865,00 (quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais), no 

quadro-geral de credores da Recuperação Judicial da empresa Aurora 

Construções Incorporações e Serviços Ltda, na classe trabalhista. [...] 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

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

determino ao administrador judicial que retifique no quadro-geral de 

credores da empresa recuperanda o crédito da parte autora, passando a 

constar o valor de R$ 4.865,00 (quatro mil oitocentos e sessenta e cinco 

reais), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

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

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

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

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

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

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206850 Nr: 7351-25.2017.811.0041

 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: PATRICIA CRISTINA GONÇALVES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO - 

OAB:12280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

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

17/04/2017, proposta por Patricia Cristina Gonçalves, visando habilitar o 

valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), no quadro-geral de 

credores da Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções 

Incorporações e Serviços Ltda, na classe trabalhista. [...] Diante do 

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

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

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

empresa recuperanda o crédito da parte autora, passando a constar o 

valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), consistente em valor 

devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

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

CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

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

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

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

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206470 Nr: 7008-29.2017.811.0041

 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: TIAGO ALVES BRAGA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

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

24/03/2017, proposta por Tiago Alves Braga, visando habilitar o valor de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), no quadro-geral de credores da 

Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções Incorporações e 

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

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

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

judicial que retifique no quadro-geral de credores da empresa 

recuperanda o crédito da parte autora, passando a constar o valor de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja 

exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da 

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

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

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

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 23 de agosto de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206564 Nr: 7093-15.2017.811.0041

 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: GLEIBSON BARBOSA DE OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE 
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CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE A. ANTUNES - 

OAB:OAB/MT 8843, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

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

27/03/2017, proposta por Gleibson Barbosa de Oliveira, visando habilitar o 

valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), no quadro-geral de 

credores da Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções 

Incorporações e Serviços Ltda, na classe trabalhista. [...] Diante do 

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

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

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

empresa recuperanda o crédito da parte autora, passando a constar o 

valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), consistente em valor 

devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, caso 

pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos 

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

CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

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

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

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

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206469 Nr: 7007-44.2017.811.0041

 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: EDESIO APARECIDO DE SOUZA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

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

05/04/2017, proposta por Edesio Aparecido de Souza, visando habilitar o 

valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), no quadro-geral de 

credores da Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções 

Incorporações e Serviços Ltda., na classe trabalhista. [...] Diante do 

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

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

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

empresa recuperanda o crédito da parte autora, passando a constar o 

valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), consistente em valor 

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

pagamento das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja 

exigibilidade fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da 

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

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

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

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 23 de agosto de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206468 Nr: 7006-59.2017.811.0041

 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: DIOGO PEREIRA PATRÍCIO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

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

JOSE BENITTEZ DA SILVA - OAB:7.501E

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

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

24/03/2017, proposta por Diogo Pereira Patrício, visando habilitar o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no quadro-geral de credores da 

Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções Incorporações e 

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

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

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

judicial que retifique no quadro-geral de credores da empresa 

recuperanda o crédito da parte, passando a constar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

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

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

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

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

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

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206492 Nr: 7028-20.2017.811.0041

 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: DONIAS DOS SANTOS SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

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

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

OAB:12129-A

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

24/03/2017, proposta por Donias dos Santos Silva, visando habilitar o 

valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), no quadro-geral de 

credores da Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções 

Incorporações e Serviços Ltda, na classe trabalhista [...] Diante do 

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

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

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

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

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

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

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

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

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 23 de agosto de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206605 Nr: 7127-87.2017.811.0041

 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: RUBENS CARDOSO DE ALMEIDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

OAB:684-COREC, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A

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

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

OAB:12.129-A/MT

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

27/03/2017, proposta por Rubens Cardoso de Almeida, visando habilitar o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), no quadro-geral de credores da 

Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções Incorporações e 

Serviços Ltda. [...] Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, e determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral 

de credores da empresa recuperanda o crédito da parte autora no 

montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), consistente em valor devido a 

título de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

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

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

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

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, Cuiabá, 24 de 

agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1309094 Nr: 10665-42.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDCCEPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCEPL, LFF, SPDCF, BPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) há na espécie uma série de elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito arguido, e também se faz presente com bastante 

nitidez a necessidade de adoção das mesmas, a fim de evitar o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do 

CPC(...) defiro os pedidos de urgência a que se referem itens 2.a, 2.b, 2.c, 

e 3 da inicial (...) Indefere-se, por ora, os demais pedidos 

liminares/acautelatórios (...) Cumpra-se imediatamente. Cuiabá, 21 de 

agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206760 Nr: 7266-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON AQUINO DE ALMEIDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

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

determino ao administrador judicial que retifique no quadro-geral de 

credores da empresa recuperanda o crédito da parte autora, passando a 

constar o valor de R$ 4.292,33 (quatro mil duzentos e noventa e dois reais 

e trinta e três centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

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

das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade 

fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

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

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

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

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de agosto de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274180 Nr: 29094-91.2017.811.0041

 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: EDSON MARQUES DE ARRUDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

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

12/01/2018, proposta Edson Marques de Arruda, visando habilitar o valor 

de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), no quadro-geral de 

credores da Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções 

Incorporações e Serviços Ltda, na classe trabalhista. [...] Diante do 

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

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, bem como 

determino a exclusão de valores eventualmente incluídos no quadro-geral 

de credores da recuperanda.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso 

pendentes, diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

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

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

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

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de agosto de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206792 Nr: 7297-59.2017.811.0041

 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: ELIANE PEREIRA MARTINS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO - 

OAB:12280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

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

17/04/2017, proposta por Eliane Pereira Martins, visando habilitar o valor 

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

Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções Incorporações e 

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

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

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

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

crédito da parte autora no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do 

FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

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

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

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

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de agosto de 2018.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206519 Nr: 7054-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO PEREIRA DE MATOS, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, JOSÉIAS DA SILVA - OAB:13.456-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

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

24/03/2017, proposta por Ronivaldo Pereira Matos, visando habilitar o valor 

de R$ 2.135,00 (dois mil cento e trinta e cinco reais), no quadro-geral de 

credores da Recuperação Judicial da empresa Engecenter Construções e 

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

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

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

judicial que retifique no quadro-geral de credores da empresa 

recuperanda o crédito da parte autora, passando a constar o valor de R$ 

2.135,00 (dois mil cento e trinta e cinco reais), consistente em valor devido 

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

das custas e despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade 

fica suspensa diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

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

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

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

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de agosto de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206516 Nr: 7051-63.2017.811.0041

 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: HIGINO TEIXEIRA DO NASCIMENTO FILHO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12129-A

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

24/03/2017, proposta por Higino Teixera do Nascimento Filho, visando 

habilitar o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), no quadro-geral de 

credores da Recuperação Judicial da empresa Aurora Construções 

Incorporações e Serviços Ltda, na classe trabalhista. [...] Diante do 

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

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

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

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

2.100,00 (dois mil e cem reais), consistente em valor devido a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

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

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

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

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

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

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274036 Nr: 29027-29.2017.811.0041

 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: TIAGO RONDON MARTINS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

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

12/01/2018, proposta por Tiago Rondon Martins, visando habilitar o valor 

de R$ 7.649,12 (sete mil seiscentos e quarenta e nove reais e doze 

centavos), no quadro-geral de credores da Recuperação Judicial da 

empresa Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. [...] Diante 

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

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

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

empresa recuperanda o crédito da parte autora, passando a constar o 

valor de R$ 7.649,12 (sete mil seiscentos e quarenta e nove reais e doze 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

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

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

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

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

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

Cumpra-se.Cuiabá, Cuiabá, 24 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258801 Nr: 23954-76.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DO NASCIMENTO SANTOS, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA ME, 

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSRUELIS 

TRANSPORTES LTDA-ME, EXPRESSO JUARA LTDA, QUARTZONORTH 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA -ME

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

OAB:684-COREC, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos, no prazo de cinco (05) dias úteis,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1288689 Nr: 4528-44.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ANIELI TEIXEIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, 

TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA, EXPRESSO NORTE DO 

SUL LTDA, ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA -ME, VIANORTH 

VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, VALDIR RUELIS, EXECUTIVA TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TRANSRUELIS TRANSPORTES, 

TRANSCAPITAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, QUARTZONORTH 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA -ME, AVM VIAGENS E 
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TURISMO LTDA ME, BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA -ME, 

MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA -ME, 

ROSARIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10.408/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte até a presente data. Assim, impulsionando o feito, procedo a 

intimação do Administrador Judicial, para que se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1303140 Nr: 9238-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVM VIAGENS E TURISMO LTDA ME, 

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSCAPITAL 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, BOA VIAGEM TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA NATALI GUARNIERI - 

OAB:21755/O

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

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

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando o feito, intimo 

o Administrador Judicial para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1199463 Nr: 4521-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA XAVIER MOURA CORREA, 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 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.: 1304215 Nr: 9475-44.2018.811.0041

 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: MARIANA DE FIGUEIREDO LEIRIA, CARLA HELENA 

GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:3.897-E/MT, EMANOEL GOMES DE SOUSA - OAB:18.303/MT

 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1271168 Nr: 28051-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL ANTONIO ROJAS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1316585 Nr: 12329-11.2018.811.0041

 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: JOSUEL BENEDITO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA-ME, 

MECANICA TAVARES LTDA - ME, BLITZ AUTO CENTER COMERCIO DE 

PEÇAS LTDA-ME, CESAR V. SOUZA E CIA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1040076 Nr: 41670-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRA KARLA GOMES LUZARDO PIZZA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de quinze (15) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1313234 Nr: 11666-62.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS LESSA ADVOGADOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NESPOLI - 

OAB:9229MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1314956 Nr: 11978-38.2018.811.0041

 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: GOELSON REGIS DE PAULA, LUIZ ALEXANDRE 
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CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA-LTDA

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

OAB:684-COREC, NAIRA DA ROCHA FREITAS - OAB:5202/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187

 Impulsiono o feito, para intimar 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.: 1317303 Nr: 12471-15.2018.811.0041

 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: GILVANILDO MARQUEZINE CAVALCANTE, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:19002, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1288032 Nr: 4307-61.2018.811.0041

 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 REINALDO BACA, ROSANGELA DE 

SOUZA, IOSB, IOSB, ROSB, TAIANE OLIVEIRA DA SILVA, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando o feito, intimo 

o Administrador Judicial para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1251767 Nr: 21692-56.2017.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL DE CUIABÁ E MUNICÍPIOS, JOAQUIM DIAS 

SANTANA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, JOSÉIAS DA SILVA - OAB:13.456-B/MT

 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1316836 Nr: 12379-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO HENRIQUE ISHIKAWA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

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

OAB:13741, RAFAELA SOARES DE SOUSA - OAB:18095, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

 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 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.: 1319887 Nr: 13184-87.2018.811.0041

 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: BENJAMIM PEREIRA DOS SANTOS, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE 

FREITAS - OAB:14.245MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O

 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.: 1199436 Nr: 4506-20.2017.811.0041

 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: VALDEMIR SILVA SOUZA, 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 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.: 724876 Nr: 20560-71.2011.811.0041

 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: MARGARETH KRAUSE, ASSIS & BRANDÃO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - OAB:9490/O, 

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAM - OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. Paulo Sergio Missasse, 

OAB/MT 7649, advogado que se encontra com carga deste feito, para que 

efetue sua devolução, no prazo de 03(três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1164666 Nr: 37808-74.2016.811.0041

 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: GEISA PARREIRA DA SILVA, MARILTON PROCOPIO 

CASAL BATISTA, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688, MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - OAB:14.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS LIBERATO - OAB:15205/MT

 Impulsionando os autos, promovo a republicação do despacho proferido 

em 10.01.2018 , para devida intimação de todos os advogados: 

Visto.Tendo em vista, a constituição de novo patrono nos autos principais, 

determino a intimação da recuperanda, para que manifeste, no prazo de 

05 dias úteis, acerca do crédito do habilitante.Intimem-se. Cumpra-se.

 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 7, Bairro Pico do 

Amor, Cuiabá/MT, CEP 78.065-000, telefone (65) 3057-0337, 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, 28 de agosto de 2018

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1132711 Nr: 24164-64.2016.811.0041

 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: MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

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

SILVA - OAB:6.565/MT, MANOLLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - 

OAB:OAB-MT 13801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1157074 Nr: 34710-81.2016.811.0041

 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: GIZELE TEIXEIRA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO

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

SILVA - OAB:6.565/MT, GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - 

OAB:5092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191665 Nr: 1949-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE CRISTINA GONÇALVES, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1110916 Nr: 15036-20.2016.811.0041

 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: CLEBER DAMES DE OLIVEIRA RIBEIRO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

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

SILVA - OAB:6.565/MT, MANOELLA LEANDRO C. DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 13.801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 
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MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191667 Nr: 1950-45.2017.811.0041

 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: LUCELIA ALVES DE FREITAS SOUZA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1310477 Nr: 10964-19.2018.811.0041

 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: FÁTIMA PESSOA SOBRINHO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

OAB:684-COREC, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:279654

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1307711 Nr: 10297-33.2018.811.0041

 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: MARCOS AMARAL DOS SANTOS, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MILENE LAMIM - 

OAB:12.109, DONIZETI LAMIM - OAB:4449/MT, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS - OAB:7202, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - 

OAB:10.055 MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1079632 Nr: 1321-08.2016.811.0041

 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: GENIVALDO ROBERTO DE ARAUJO, 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:, JOSE PEDRO MATIAS - OAB:18304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1153048 Nr: 33095-56.2016.811.0041

 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: JOVANIL PAZ DE ARRUDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, MARCELO THOME DA CRUZ - OAB:17.851, 

SIDNEY BERTUCCI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1190795 Nr: 1651-68.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZIZ PEREIRA 

FILHO - OAB:5581/RO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1190412 Nr: 1549-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS LESSA ADVOGADOS, PAULO INACIO DIAS 

LESSA, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVEPAR DA AMAZÔNIA 

S/A IND. E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, 

KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE 

HELEN ANTONACCI - OAB:316885, PAULO INACIO DIAS LESSA - 

OAB:13.887/MT

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

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1290369 Nr: 5021-21.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO FILHO - MEI, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A

 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

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação do 

Administrador Judicial, no tocante à decisão/despacho proferido dia 
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17/05/2018, promovo sua republicação para tal fim: Assim, intime-se o 

devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a 

presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os 

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se 

que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional 

ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações 

existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do 

crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em seguida 

conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270414 Nr: 27794-94.2017.811.0041

 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: BANCO SOFISA S/A, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FIOS TECIDOS E ARTEFATOS TEXTEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305.323/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 724876 Nr: 20560-71.2011.811.0041

 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: MARGARETH KRAUSE, ASSIS & BRANDÃO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - OAB:9490/O, 

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAM - OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na presente data, às 14:03, intimei, via telefone, o Dr. Paulo 

Sérgio Missasse, OAB/ MT: 7.649, advogado que se encontra com os 

presentes autos em carga, a fim de que se proceda à sua devolução até o 

fim do expediente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1308527 Nr: 10502-62.2018.811.0041

 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: TDS INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA, Assis e 

Brandão Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS SYSTEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO ANTUNES BRANDÃO NETO 

- OAB:9490-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do administrador judicial para se 

manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 913657 Nr: 39295-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAILSON RODRIGUES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 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.: 1153052 Nr: 33098-11.2016.811.0041

 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: VALDINEIA PEREIRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:

 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.: 1299347 Nr: 8280-24.2018.811.0041

 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: PEDRO HENRIQUE LEÃO CAMARGO DE SIQUEIRA DOS 

SANTOS, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6565, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 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.: 1305916 Nr: 9886-87.2018.811.0041

 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: JOSÉ ALVES DOS SANTOS SOBRINHO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6565, ROGERIO GALLEGO - OAB:OAB/MT 9809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 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.: 1161113 Nr: 36429-98.2016.811.0041

 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: BANCO VOLKSWAGEN S.A, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198, 

FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:32.698/PR, RAFAEL 
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CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR, ROBERTA SIMONE SERVELO DE 

FREITAS - OAB:49802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

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

impugnada no tocante a decisão/despacho de fls. 65 proferido em 

08/06/2018, em virtude de seus patronos não estarem cadastrados até o 

presente momento, promovo sua republicação para tal fim: " Visto. (...) 

Decido. Como se infere dos autos, a devedora, ora impugnada, não faz 

qualquer oposição à origem dos créditos, sua legitimidade, importância ou 

classificação, tal como estabelece o caput do art. 8º, da Lei 11.101/2005, 

inclusive concorda com a exclusão do crédito arrolado em favor do Banco 

Volkswagen S/A (fl. 54). O Administrador Judicial também não se opõe ao 

valor do crédito indicado pela impugnante, manifestando favorável ao 

acolhimento da presente impugnação, “a fim de que o crédito da instituição 

financeira credora seja excluído da lista de credores da recuperanda” (sic 

– fl. 58).

No que concerne ao “Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia 

de Alienação Fiduciária BNDES PSI – FINAME nº 38762-6/001” e “Contrato 

de Abertura de Crédito Fixo com Garantia de Alienação Fiduciária BNDES 

PSI – FINAME nº 38998-9/001” em questão, observa-se que foram dados 

em garantia de alienação fiduciária os bens móveis descritos à fl. 05, 

razão pela qual os aludidos créditos não se sujeitam à recuperação 

judicial, conforme excetua o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, conforme 

pontuado pela recuperanda e pelo administrador judicial. Pelo exposto, 

acolho o pedido formulado para que seja excluído do quadro geral de 

credores o crédito do impugnante BANCO VOLKSWAGEN S/A, no valor de 

R$ 182.262,62, da classe de credores quirografários. Sem custas e 

honorários advocatícios. Intime-se o administrador judicial para 

providências. Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado esta 

decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1315883 Nr: 12166-31.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SÁ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.H.K. DROGARIA LTDA-ME, MED FORT 

DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME, MAXMED MEDICAMENTO E 

PERFUMARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13.731

 Impulsiono o feito, para intimar a parte requerida para que se manifeste 

nos autos no prazo de cinco (05) dias úteis, conforme despacho 

transcrito:Visto. I- Concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária 

interposta por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SÁ CARVALHO, por 

dependência aos falência da C.H.K DROGARIA LTDA-ME (Processo nº 

42532-58.2015.811.0041 – Código 1041993), que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF. 

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1297567 Nr: 7712-08.2018.811.0041

 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: EDILEI JUSSARA MACHADO, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - 

OAB:12.741, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1193489 Nr: 2549-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S.A, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL MATO 

GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA, 

CONSTRUTORA AVANÇO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, JOSÉ HENRIQUE CANÇADO 

GONÇALVES - OAB:57.680-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 CERTIFICO que, decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se 

sobre o despacho publicado em 23/07/2018, sem que houvesse qualquer 

manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1297567 Nr: 7712-08.2018.811.0041

 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: EDILEI JUSSARA MACHADO, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - 

OAB:12.741, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT

 Visto.

Cumpra-se, a decisão exarada à fl. 09 - v.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006394-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIS BORSATTO KUVIATZ (ADVOGADO(A))

NORBERTO NOBRE COSTA LEITE (AUTOR(A))

TASSIANA ABUD CHAUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jailson da Cruz Melo (RÉU)

Marcia (RÉU)

João, por alcunha JACARÉ (RÉU)

Manoel (RÉU)

Jovenil da Cruz Melo (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. 1 – Colha-se parecer 

ministerial sobre o pedido liminar e, após, conclusos. 2 – Concedo ao d. 

advogado da parte ré o prazo de 10 dias para juntada da procuração.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 413345 Nr: 2385-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO LERCO, ALAIN BERNARD ROULOUD, 

CHANTAL MARIE CHRISTINE EDWIGE ROULAUD, JEAN BERNARD 

ROULAUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE TAL, IRENE BASÍLIO DA 

COSTA FERREIRA, Réus Inominados Citados por Edital, ASSOCIAÇÃO 

DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO IRMÃ DORATTI, 

LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669, GABRIEL ARAÚJO LIMA - OAB:26.059/PR, João 

Eurico Koerner - OAB:34.748, VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - 

OAB:9207

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

FUNDIÁRIO - OAB:, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, intimo as partes REQUERIDAS, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para se pronunciarem no prazo 

de 05 (cinco) dias quanto ao pedido de habilitação nos autos (fls. 415/417 

verso), em atendimento ao item 3 do despacho/decisão de folhas 404/404 

verso (trecho abaixo transcrito). Nada mais.

Vistos.

(...)

Portanto, determino:

3. Protocolado o pedido de habilitação, CITEM-SE os requeridos para se 

pronunciarem, em 05 dias, nos moldes do art. 690 deste caderno 

Processual.

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 920408 Nr: 43669-12.2014.811.0041

 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: MINERAÇÃO APOENA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINALTO DE ALMEIDA, DIVINO ALVES DA 

SILVA, NELSON KREULICH, CLARICE KHEULICH, EDSON KREULICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Vistos.

Vieram os autos conclusos, entretanto, não há informações sobre o 

cumprimento da decisão de fl. 143, o que, desde já, determino.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 384447 Nr: 20124-83.2009.811.0041

 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: WARLEI BORGES ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO APARECIDO FRANÇA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BONINI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 Vistos.

1. Com relação à prova emprestada defiro que a parte ré traga aos autos 

cópia integral, inclusive com depoimento eventualmente colhido naqueles 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Com relação à perícia grafotécnica, indefiro, porque o contrato 

particular de compra e venda não foi apresentado pela parte autora, é 

documento apresentado pelo próprio réu, além disso, a parte autora trouxe 

como base do seu pedido a matrícula em nome do Luciano originária 

diretamente do Estado De Mato Grosso, de forma que essa questão é uma 

questão alheia às argumentações trazidas pelo autor, além disso o próprio 

réu afirmou que está sendo discutido esse documento em outro processo, 

do qual não envolve a parte autora, que sequer é parte, então, em tese ele 

é um terceiro nessa relação toda, portanto, com relação à perícia 

grafotécnica, apesar de ter deferido anteriormente, agora restou claro a 

este juízo que ela é desnecessária inclusive, porque não foi o autor que 

juntou o documento, foi o próprio réu que está solicitando.

3. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias intime-se as partes, primeiro 

autor e em seguida a parte ré, para apresentar suas razões finais, após, 

conclusos para sentença.

4. Consigno ainda, em razão do problema técnico, quando for possível 

gravar ou imprimir, que conste esse termo de audiência nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 821160 Nr: 27375-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIU ALVES MEIRA, WALDECLIFIO ELIAS MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LIMA, JOÃO BATISTA DE TAL, MANOEL 

LOPES DE TAL, MARCOS DE TAL, LAÉRCIO GOMES DE PAULA, 

SEBASTIÃO BATISTA SALES, Réus Inominados Citados por Edital, 

LAERTE COTA DA SILVA, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VALE DOS 

SONHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, ANA LUIZA AMORIM SANTANA - OAB:14.767, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MENEZES - 

OAB:13322, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:

 2. Designo audiência de instrução para o dia 30/10/2018 às 

16h30min.3.INTIME-SE as partes para que, em 15 (quinze) dias, 

depositarem o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das 

testemunhas, nos termos do artigo 450 do CPC, que em regra, serão 

intimadas pelos patronos das partes nos termos do artigo 455 do CPC. 

Ressalto que as testemunhas arroladas pela Defensoria Pública e 

Ministério Público deverão ser intimadas nos termos do art. 455, §4º, IV do 

CPC.4.No mesmo prazo, as partes deverão informar se pretendem ouvir 

as testemunhas por meio de carta precatória.À SECRETARIA 

determino:5.Decorrido o prazo de 05 dias, em havendo manifestação, 

façam-me os autos conclusos.6. INTIME-SE, pessoalmente a autora e ré 

para que compareçam à audiência de instrução e julgamento, a fim de 

prestar depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos 

confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do Código de Processo 

Civil.7. INTIMO as partes, via DJE, desta decisão. 8. INTIME-SE, 

pessoalmente, a Defensoria Pública.9. Dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 897443 Nr: 27885-92.2014.811.0041

 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: DINALTO DE ALMEIDA, OLMIRO MARTINS, PAULO 

PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO APOENA S/A, DIVINO ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Vistos.

O pedido formulado à fl. 275 resta prejudicado, uma vez que a audiência 
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foi redesignada para o dia 10/10/2018, conforme o termo lançado à fl. 274.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1035861 Nr: 39525-58.2015.811.0041

 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: BLOCOS BRASIL LTDA, ADOLFO ENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSÉ DONATONI

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19.839, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Cetifico que, impulsiono os presentes autos para intimação das partes, 

para manifestarem, no prazo legal, sobre o laudo pericial de fls. 492/541.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1098119 Nr: 9752-31.2016.811.0041

 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: VERONICE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDIDO FERREIRA DOS SANTOS, VULGO 

POCONÉ

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CESAR LEAL 

PACHECO - OAB:15.982-MT, MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA - 

OAB:10.020/MT

 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 das Partes

 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

 Vistos.

Considerando a minha convocação para participação no Workshop da 

Equalização da Força de Trabalho nos Tribunais de Justiça Brasileiros, 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a ser realizado 

entre os dias 04 a 09 de Setembro do corrente ano, na cidade de Curitiba, 

REDESIGNO a audiência de saneamento para o dia 22/10/2018 às 

14h30min.

 Intimação das Partes

 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 - 

OAB:7344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 Vistos.

Considerando a minha convocação para participação no Workshop da 

Equalização da Força de Trabalho nos Tribunais de Justiça Brasileiros, 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a ser realizado 

entre os dias 04 a 09 de Setembro do corrente ano, na cidade de Curitiba, 

REDESIGNO a audiência de saneamento para o dia 22/10/2018 às 

14h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1287025 Nr: 3939-52.2018.811.0041

 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: VERA LUCIA CAPILE, ALEXIS RAMATIS MILAN CAPILE

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

A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RÖCKER - 

OAB:23047, Carlos Rocker - OAB:23047-SC

 Vistos.

Considerando a minha convocação para participação no Workshop da 

Equalização da Força de Trabalho nos Tribunais de Justiça Brasileiros, 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a ser realizado 

entre os dias 04 a 09 de Setembro do corrente ano, na cidade de Curitiba, 

REDESIGNO a audiência de saneamento para o dia 22/10/2018 às 

14h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 753204 Nr: 5090-63.2012.811.0041

 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: JOHNE FRANGNAN SAID - ME, SEMI MOHAMED SAID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE VAQUEIRO CORDOVA, MARIA ALICE 

CAETANO DE CAMARGO, ANTONIO GALDINO SOBRINHO, ADIJONIS JOSE 

LUIZ, ALEXANDRE ROCHA MELO, CARLOS ALBERTO ZARDINI SILVA, 

DANIELA OLIVEIRA DE SOUZA, CRISTIANE DOS SANTOS FURLANI, 

DIEGO HENRIQUE MACHADO FEITOSA, CREUZA APARECIDA AGUILHER 

DA SILVA, DONIZETE DE BRITO LIMA, FABRICIO DA SILVA BUENO, GILDO 

RODRIGUES DOS SANTOS, GILMAR BEZERRA DOS SANTOS, MARIA DAS 

GRAÇAS SILVA DA COSTA, LEONEL GARCIA BERNARDO, LAURA 

CRISTINA DOS SANTOS FURLANI, MARCIONILIO DE BRITO LIMA, 

JOHANNER BATISTA CAETANO DE CAMARGO DOS SANTOS, GISELE 

CESARIO DOS SANTOS, ISAIAS DA SILVA SANTANA, JAQUELINE 

RODRIGUES DOS SANTOS, JOANIR JOSE LUIZ, JOSE PAIXAO DA SILVA, 

JOSE RENALDO OLIVEIRA DA SILVA, LEANDRO RODRIGUES DOS 

SANTOS, LINDELZA RITA FIGUEIREDO DOS SANTOS, MARIA ALICE 

CAETANO DE CAMARGO, MARIA NOBRE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, MAX 

WILLIAN SOUZA MASCARENHA, WALMIR CÓRDOVA LEITE, VALDECI 

DOURADO ALVES, VALDECI FRAGA DO NASCIMENTO, REGIANE 

BARBOSA MOREIRA, RODOLFO PINTO DE FIGUEIREDO, SIDNEI GOMES 

MARCONDE, SIDNEI PERES MAGAVEL, TAYNA APARECIDA COSTA 

CRUZ, UILAME FIGUEIREDO LIMA, VALDEMIR GOMES DOS SANTOS, 

VALDIVINO BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Desta forma, a fim de regularizar o feito determino:

1. Determino que os autores tragam aos autos, no prazo de 15 dias, o 

memorial descritivo da área a fim de individualizar e localizar exatamente 

onde encontram-se os limites do Lote 20.

 2. Acolho ainda, o pedido formulado pela Defensoria Pública e designo 

audiência de conciliação para o dia 11/10/2018 às 14h30min.

3. CITEM-SE os réus para comparecerem à audiência de conciliação.

4. Mantenho a suspensão da liminar, tal como determinado anteriormente 

até a realização da audiência de conciliação.

5. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus ausentes, incertos e 

desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do CPC, com prazo de 30 

(trinta) dias, cabendo à parte autora providenciar a citação por edital no 

prazo de 30 dias.

6. Desde já, nomeio a Defensoria Pública para defesa dativa dos réus e 

decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à Defensoria Pública, para atuar 

na defesa dos citados por edital.

7. Dê ciência ao Ministério Público da designação de audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 453305 Nr: 25207-46.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO CARVALHO TELLES, CELI MENDES TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ JOSÉ FERNANDES, ELISEU DE 

FRANÇA, SOLANGE GONÇALVES DA SILVA, PAULO DE FRANÇA, 

SORAYA DANIELA SANTANA DE MENEZES, MARIA DE FATIMA DE MELO, 

VALDEVINO ALVES FERREIRA, BENEVAL TELES DE OLIVEIRA, CÍCERO 

GOMES DA SILVA, JOSE CARLOS CAMOLEZ SILVA, SANDRO MARCELO 

CAETANO PINTO, VALMIR MAURICIO DA LUZ, JOÃO MARIA DE MATOS, 

ANDERSON SOUZA SANTOS, NELI ALVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 7.437, 

LEANDRO DE SOUZA BONFIM - OAB:19247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:, LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT

 Vistos.

A presente ação cautelar foi sentenciada em 25/05/2015 (fls. 501/506v), 

oportunidade onde esta Magistrada reconheceu a prática de inovação 

ilegal e julgou procedente o pedido e condenou os réus à proibição de 

falar nos autos até o retorno da situação de fato existente anteriormente, 

com a consequente recuperação da área, além de condena-los ao 

pagamento de verbas sucumbenciais.

Em 20/07/2017, os autores informaram a composição de acordo com o réu 

Juarez José Fernandes (fls. 525/526), que foi homologado em 02/05/2018, 

após parecer ministerial favorável (fls. 532/532v.

Ainda, às fls. 534/535, a parte autora pugnou pelo prosseguimento da lide 

a fim de que fosse imitida na posse.

Pois bem, não vislumbro razão ao requerimento da parte autora, tendo em 

vista que a cautelar de atentado não visa a satisfação da pretensão tal 

qual a ação sobre a qual ela foi proposta, específica para este fim.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de imissão, observando que ele deverá ser 

formulado nos autos da ação principal.

 INTIMO a parte autora, via DJE, desta decisão.

Dê ciência ao Ministério Público.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014706-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAO BING SOLUCOES E TECNOLOGIA S/A. (EMBARGANTE)

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 

(EMBARGANTE)

H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI LTDA. (EMBARGANTE)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA APARECIDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSENEIDE FELIX VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOAO MARCHIONI DE FEO (EMBARGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006123-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim (ADVOGADO(A))

SERGIO TARTARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROW DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS CUIABA LTDA (RÉU)

CELSO JOSE ROSSETTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006123-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SERGIO TARTARI RÉU: CROW DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS 

CUIABA LTDA, CELSO JOSE ROSSETTO Vistos. Frustrada a tentativa de 

citação do réu (id. 14500351), o autor compareceu aos autos informando 

novo endereço, requerendo a citação/intimação (id. 14599402). Desta 

feita, em observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 

26.11.2018, às 10:00 horas, 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). 

Intime-se o réu Celso José Rosseto, já citado, para comparecer na nova 

audiência designada. Cite-se e intime-se o réu CROW DISTRIBUIDORA 

NACIONAL DE PEÇAS CUIABÁ LTDA, no novo endereço informado (id. 

14599402), para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no artigo 334, caput, do NCPC. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

artigo 334, § 8º, do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o artigo 334, § 10, do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335, inciso I, do NCPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará a revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Apresentação a contestação, a parte autora deverá ser intimada para 

impugnar a contestação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009469-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ASSUMPCAO PEREIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1009469-20.2018.8.11.0041 Vistos. Ante o recolhimento da 

primeira parcela das custas, admito o processamento da demanda, 

ressalvando que as demais parcelas devem ser quitadas nas respectivas 

datas, com comprovação nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, independente de nova intimação. Designo 

audiência de conciliação para o dia 06.11.2018, às 08:30 horas, que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Menders, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC. Cite-se e intime-se o réu para audiência de conciliação, respeitando 

a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput 

do NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 
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representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do NCPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação, prazo em que 

deverá também complementar as informações de sua peça inicial, 

informando seu endereço eletrônico e da ré. Intimem-se todos. Cuiabá 22 

de agosto de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito 

Documento assinado digitalmente conforme previsto no art.205,§2 do 

CPC/15.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006123-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim (ADVOGADO(A))

SERGIO TARTARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROW DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS CUIABA LTDA (RÉU)

CELSO JOSE ROSSETTO (RÉU)

 

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

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

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

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

ser(em) expedido(s) para Citação da Requerida Crow Distribuidora. A 

par te  in te ressada poderá  consu l ta r  a t ravés  do  s i te 

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

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

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

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

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017469-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE KELY RIBEIRO LEITE DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

JOAO VALENTIM DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES DA SILVA (AUTOR(A))

JOAQUIM MARQUES FONTES NETO (AUTOR(A))

LEONOR ALMEIDA DAS NEVES (AUTOR(A))

EURAYDE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

PEDRINHA DA CUNHA MORENO (AUTOR(A))

CELSO FIGUEIREDO RODRIGUES (AUTOR(A))

ERMELINIA BELLO RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017469-43.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAQUIM MARQUES FONTES NETO, EURAYDE OLIVEIRA, CELSO 

FIGUEIREDO RODRIGUES, ERMELINIA BELLO RODRIGUES, PEDRINHA DA 

CUNHA MORENO, JOAO VALENTIM DA SILVA, ROSE KELY RIBEIRO LEITE 

DE SIQUEIRA, LEONOR ALMEIDA DAS NEVES, MARIA DE LOURDES DA 

SILVA RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos e etc. Trata-se de Ação 

Ordinária de Responsabilidade obrigacional promovido por JOAQUIM 

MARQUES FONTES NETO e outros em desfavor de SUL AMÉRICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros. Designo o dia 26.11.2018, 

às 10h30min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 

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). E quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

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

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes do art. 1.048, I, 

do CPC, vez que a parte autora é idoso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004052-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

carlos eduardo duarte teixeira (ADVOGADO(A))

F K W G COLEGIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

– ID 11987745. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022305-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

CRISTINA SALETE SIQUEIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

GISELA ALVES CARDOSO (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (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 advogados, e via DJE, para, no prazo de 05 

(CINCO) dias, efetuar(em) o recolhimento dos honorários periciais, na 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante petição de Id. 

10099092. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028994-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAGUIMAR PEREIRA REIS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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

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

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

agendamento da data da perícia. Data: 01/10/2018 Horário: A partir das 

08h00min (ordem de chegada) Local: Hospital Sotrauma, Avenida Dom 

Aquino, 355 – Centro, Cuiabá – MT, 78.055-378. Telefone (65) 3624-9211 

(com Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel) Obs: - As partes deverão 

confirmar o agendamento por telefone; - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) que 

possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037057-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS FRANCIS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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

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

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

agendamento da data da perícia. Data: 01/10/2018 Horário: A partir das 

08h00min (ordem de chegada) Local: Hospital Sotrauma, Avenida Dom 

Aquino, 355 – Centro, Cuiabá – MT, 78.055-378. Telefone (65) 3624-9211 

(com Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel) Obs: - As partes deverão 

confirmar o agendamento por telefone; - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) que 

possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026949-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ARI FELIPPI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

agendamento da data da perícia. Data: 01/10/2018 Horário: A partir das 

08h00min (ordem de chegada) Local: Hospital Sotrauma, Avenida Dom 

Aquino, 355 – Centro, Cuiabá – MT, 78.055-378. Telefone (65) 3624-9211 

(com Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel) Obs: - As partes deverão 

confirmar o agendamento por telefone; - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) que 

possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030964-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

BERTIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

agendamento da data da perícia. Data: 01/10/2018 Horário: A partir das 

08h00min (ordem de chegada) Local: Hospital Sotrauma, Avenida Dom 

Aquino, 355 – Centro, Cuiabá – MT, 78.055-378. Telefone (65) 3624-9211 

(com Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel) Obs: - As partes deverão 

confirmar o agendamento por telefone; - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) que 

possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016186-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ERIQIUIS PIRIS DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

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

agendamento da data da perícia. Data: 01/10/2018 Horário: A partir das 

08h00min (ordem de chegada) Local: Hospital Sotrauma, Avenida Dom 

Aquino, 355 – Centro, Cuiabá – MT, 78.055-378. Telefone (65) 3624-9211 

(com Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel) Obs: - As partes deverão 

confirmar o agendamento por telefone; - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) que 

possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019767-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELITON PEREIRA FREITAS (REQUERENTE)

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019767-08.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: KELITON PEREIRA FREITAS REQUERIDO: CONSTRUTORA 

JOAO DE BARRO LTDA - ME Vistos e etc. O autor compareceu aos autos 

informando o novo endereço do réu, requerendo a citação/intimação “por 

oficial de justiça”. Desta feita, em observância ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, designo o dia 26.11.2018, às 09:30horas, 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 conforme 

requerido (id. 14307384), com as mesmas considerações da decisão (id. 

9447458). Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021469-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGALHAES PEREIRA (REQUERENTE)
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ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021469-86.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO MAGALHAES PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. 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 09:00horas, 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. 14383120) “por carta”, com as mesmas considerações do 

despacho (id. 8857478). Às providências. Expeça-se o necessário. 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945442 Nr: 57675-24.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR EDSON WAYHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS REZENDE JUNIOR, SONILTO LUIZ 

SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antônio Edson Wayhs - 

OAB:8111, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE e OUTROS - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147, PAOLA REZENDE 

BEJARANO - OAB:22.309, WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - 

OAB:24.395

 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.: 377970 Nr: 14225-07.2009.811.0041

 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: GERALDO FELIX DE ARAUJO, JANETE ALVES DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO MODESCO, VICENTE AQUINO 

NEVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Jobin - 

OAB:6412, PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). __ tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1110312 Nr: 14779-92.2016.811.0041

 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: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANIA VICENTE DE CONCEIÇÃO, PAULO 

MARIO MARTINEZ LELLIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MALFATTI MASSONI 

CENIZE - OAB:138636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). __ tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 742377 Nr: 39263-50.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT A. NEDERLOF & CIA, Lourival Loppinow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARCONDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MENDES VILAS 

BÔAS - OAB:10.121/MT, PRISCILA LARISSA ARRAES MENDES - 

OAB:23623/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 854125 Nr: 56722-94.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO IGNACIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO MOARES COELHO, ANA MARIA 

LOUZICH COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, tendo sido verificado no Relatório de Fiscalização nº 

004/2014/DCA/TJMT/FJ, a ausência da Guia paga para fins de expedição 

de Certidão, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser intimada na 

pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

cópia da Guia devidamente paga, referente ao Selo nº 1194345, utilizado 

na Certidão expedida, em 17/01/2014 (fl. 38).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 859565 Nr: 1394-48.2014.811.0041

 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: LAMARTINA PAINS DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA SIQUEIRA DA SILVA BATISTA, CELSO 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). __ tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1100526 Nr: 10796-85.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VALÊNCIA, JOELSON 

PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR DA SILVA CAMARGO, JUCILENE 

PEDROZO DE BARROS CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). __ tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775680 Nr: 28941-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BRUNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943, MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - 

OAB:4652

 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, 

manifestar-se sobre a devolução da Carta Precatória. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 6254 Nr: 4034-83.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARIA MAMEDE DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, Danilo Gusmão P. Duarte - OAB:8.086/MT, LUDOVICO 

ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO SILVA - OAB:(DEF.PÚBLICA)

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). __ tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1045703 Nr: 44248-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO AUGUSTO GIMENEZ SUBTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). __ tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 921111 Nr: 44084-92.2014.811.0041

 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: TRANSPORTADORA LUOVINA LTDA - EPP, ROSE 

MARY AMADOR BUFULIN IVOGLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCAL CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA PARREIRA 

SANTANA - OAB:152473

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerida 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 45339 Nr: 10588-29.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDI JOÃO PASSINATO, PATRÍCIA ORTIZ 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GIL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10.725, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). __ tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 758490 Nr: 10740-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARMONIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON DUARTE COSTA, CAROLINA 

STUHLER DUARTE COSTA, JOÃO BENEDITO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MS 5820, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:, VERA 

LUCIA FERNANDES - OAB:98.691/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). __ tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 465855 Nr: 33259-31.2010.811.0041

 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: SAMAR A. RASLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA CRISTINA PIRES DA SILVA, JOÃO 

BATISTA TARELHO PEREZ JÚNIOR, PATRICIA CALIANI PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). __ tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 930917 Nr: 49769-80.2014.811.0041

 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: LIBERTY SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE DIAS, MARILZA BELUOMO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA BALDUINO MEDEIROS 

- OAB:9.519, FABRÍCIO VERDOLIN DE CARVALHO - OAB:28.857/PR, 

MARCELO MAZUR - OAB:OAB/PR 31.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14871-A/MT

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inaugural, condenando os requeridos Ataíde Dias e Marilza Beluomo 

Martins ao pagamento do montante de R$ 15.989,35 (quinze mil 

novecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos), que deverá 

ser corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, acrescido de 

juros de 1% a.m. a partir da citação.Ante a sucumbência mínima do 

requerente, na forma do que estabelece o parágrafo único do art. 86 do 

CPC, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º do 

CPC).P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa 

observando-se as formalidades legais e em especial o estabelecido pelo 

art. 611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá/MT., 27 de agosto de 2.018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764913 Nr: 17579-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. SUPERMERCADO LTDA. 

(SUPERMERCADO QUALY)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE WIEGERT - 

OAB:228328/SP

 Processo n° 17579-35.2012.811.0041

Código 764913

Vistos.

Intime-se o executado para que em 15 (quinze) dias indique bens a 

penhora conforme requerido às fls. 185, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 774, inc. V do Código de Processo Civil.

Decorrido o referido prazo, certifique-se.

 Caso não haja manifestação, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me estes autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 935464 Nr: 52308-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PIRES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MODESTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - 

OAB:2100/MT

 (...) intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão:a)Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC), sob pena de indeferimento;b)Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, do CPC);c)Após cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual inércia das 

partes, e em seguida remeta-se o feito para prolação de decisão de 

saneamento e organização do processo.Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC.Às 

providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo incluso 

na Meta 02/2018-CNJ.Cuiabá, 09 de agosto de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775264 Nr: 28510-97.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE CAMPOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 733129 Nr: 29355-66.2011.811.0041

 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: JOÃO BORGES DE CARVALHO

 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 da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 401290 Nr: 34273-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. L. C. V. M., RONALDO OTACILIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGÊNIO ARAÚJO - 

OAB:6670/MT, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 
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OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - OAB:8.058/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1160529 Nr: 36166-66.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOX COMÉRCIO DE ROUPAS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYEFFERSON CHRISTIANO DA 

COSTA SANTOS - OAB:17844 - OAB/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - 

OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 750558 Nr: 2280-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODNÉIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:13987-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 237013 Nr: 5998-33.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES SIMPLICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COAUT - COOPERATIVA CONDOMINIAL 

AUTÔNOMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - OAB:12928

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte requerida ser intimada na pessoa de seu advogado para 

se manifestar sobre o prosseguimento do feito, 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.: 742332 Nr: 39217-61.2011.811.0041

 AÇÃO: 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): LELIS FONSECA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6.811-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 754355 Nr: 6334-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYSON DOS SANTOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos Termos da Legislação Vigente, verificando que o advogado da parte 

autora não se manifestou no prazo estipulado (fl. 161), impulsiono o feito, 

devendo ser expedido Carta de Intimação para que a parte autora 

promova o andamento do processo no prazo de quarenta e oito (48) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 888473 Nr: 22225-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 (...) 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 VALDEIR ALVES VIEIRA 

em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A.Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais (fl. 105) antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para 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.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945178 Nr: 57479-54.2014.811.0041

 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: JOSÉ HENRIQUE MENDES 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:

 (...) 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 JOSÉ HENRIQUE MENDES 

DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Custas 

pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que 
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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.: 800206 Nr: 6627-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMORIM E CAMPOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 380143 Nr: 16142-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFS CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VC LTDA, VICENTE 

CALABRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA - 

OAB:12643-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VIDAL - 

OAB:2.679/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, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 829837 Nr: 35588-11.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL & MOVIMENTO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES - OAB:22.414, PEDRO 

CORREA FRANCO - OAB:22.926/MT, TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 829837

Vistos

 Ante a certidão de (fl. 135), diga o autor quanto ao prosseguimento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, especificando, se desejar, as provas que 

pretende produzir.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 28 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031228 Nr: 37366-45.2015.811.0041

 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: ANDRÉ DESTEFANI MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

acostada às fls. 150/152 Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1010640 Nr: 27865-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ALBERICO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:OAB/MT 2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003905-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SANTOS MUZZI (RÉU)

ANTONIA LUCIANA BRAZ DA SILVA (RÉU)

PAULA LUCIANA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003905-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO, CID IMOVEIS EIRELI - EPP RÉU: 

ANTONIA LUCIANA BRAZ DA SILVA, PAULA LUCIANA DA SILVA, ANDRE 

LUIZ SANTOS MUZZI Vistos e etc. Trata-se de ação de despejo por falta 

de pagamento c/c pedido de tutela provisória de urgência , com cobrança 

de aluguéis e encargos locatícios, promovida por THAIS DUTRA DA SILVA 

CARVALHO, neste ato representado por CID IMÓVEIS EIRELI – EPP em 

desfavor de ANTONIA LUCIANA BRAZ DA SILVA, PAULA LUCIANA DA 

SILVA e ANDRÉ LUIZ SANTOS MUZZI, ambos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que após deferida a tutela provisória de 

urgência (id. 12368229), o autor compareceu nos autos informando que 

os requeridos pagaram espontaneamente os débitos, requerendo a 

extinção e arquivamento do feito (id. 13588049). Acerca da desistência da 

ação, os parágrafos 4º e 5º do artigo 485 do NCPC dispõem que: § 4º. 

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação. § 5º. A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença. No caso, embora citados, os réus não contestaram a 

ação, de modo que desnecessária a sua manifestação quanto ao pleito de 

desistência. Desta feita, HOMOLOGO, por sentença a desistência da ação 

manifestada no id 13588049 e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 200, § 

único, e 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015. Custas e 

despesas processuais pelo autor (art. 90 do CPC). Por fim, revogo a tutela 

provisória de urgência concedida (id. 12368229) e determino o 

levantamento do valor ofertado em caução (id. 12566597), conforme a 

guia e o comprovante (ids. 12566763 pág. 01/02). Expeça-se o 

competente alvará, conforme requerido (id. 13588049 pág. 01), o qual 

possui poderes para receber e dar quitação, consoante a procuração de 

(id. 11835788 pág. 01) Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

arquivando-se com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.
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4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001627-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

FRANCISCO RICARDINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA AUTORA E 

REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017382-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

DEVALDI APARECIDO PIMENTA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002683-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

RODRIGO ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019804-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PINHEIRO DE PAULA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000585-02.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Verifico que o Agravo de Instrumento interposto pela requerida foi 

parcialmente provido, consoante Acórdão de Id. 14301512. Assim, 

intime-se a requerida para que cumpra integralmente a decisão, 

promovendo a emissão dos boletos segundo disposto na decisão, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária que de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036459-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

THAISE COELHO VASTOR (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001687-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DJALAN MAIKE SOUZA MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002926-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO CRESTANI JUNIOR (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008519-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS NISTROM (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011638-77.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA COELHO DE CARVALHO VILACA (AUTOR(A))

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015209-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NATALICIO PEREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024907-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. CASTRO COSTA - ME (EXECUTADO)

FABIANO CASTRO COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006024-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO (ADVOGADO(A))

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028735-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

SILAS MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011053-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO (ADVOGADO(A))

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO FERREO ROMANIN DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012584-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO DAMASCENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024526-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024526-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSENIL MARIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 30/10/2018, às 

11h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 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
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024526-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024526-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSENIL MARIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 30/10/2018, às 

11h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025152-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

RODRIGO FERREIRA ZIDAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025152-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HDI SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 30/10/2018, às 12h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de agosto de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025152-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

RODRIGO FERREIRA ZIDAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025152-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HDI SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 30/10/2018, às 12h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de agosto de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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 

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 
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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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1022184-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRE DA CRUZ FERREIRA (AUTOR(A))

CINTIA QUERENTINO DE SOUZA (AUTOR(A))

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SANCHES DE OLIVEIRA (RÉU)

ADONIAS CRISOSTIMO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022184-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXSANDRE DA CRUZ FERREIRA, CINTIA QUERENTINO DE SOUZA RÉU: 

ADONIAS CRISOSTIMO DE OLIVEIRA, APARECIDA SANCHES DE OLIVEIRA 

Citem-se e intime-se a parte requerida e todos confinantes, na forma do 

art. 246, § 3º, CPC/2015, e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, dos 

réus e interessados ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, arts. 246, 

§3º, e 257, III), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

30/10/2018, às 11h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC) Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intimem-se, pela via postal, com aviso de recebimento (AR), a União, 

o Estado e o Município para manifestarem eventual interesse na causa, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram. Após, vistas ao Ministério Público, nos termos do art. 279 do 

CPC/2015. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 98 do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016549-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025277-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDA DE JESUS DIAS (AUTOR(A))

MONICA DE PAULA MOTERANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025277-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IRANILDA DE JESUS DIAS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 30/10/2018, às 12h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025277-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDA DE JESUS DIAS (AUTOR(A))

MONICA DE PAULA MOTERANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025277-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IRANILDA DE JESUS DIAS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 30/10/2018, às 12h30, 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). 
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Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1026447-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSIANA CASTILHO DE SOUZA SCHIMMELPFENNIG (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026447-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSIANA CASTILHO DE SOUZA SCHIMMELPFENNIG RÉU: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE 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 8h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1107797 Nr: 13750-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA NAGILA SANTOS 

PINHEIRO - OAB:21004/O

 Totalmente desnecessária a manifestação de fls. 122/127 visto que não 

houve alegação alguma de convenção de arbitragem em sede de 

contestação prorrogando-se, portanto, a jurisdição estatal.

Uma vez que as partes não possuem interesse na produção de provas em 

audiência, declaro o feito saneado.

Preclusas as vias recursais, renove-se a conclusão para sentença, 

observando-se a ordem legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1054785 Nr: 48665-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS COLONHESE BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O, JATABAIRU - OAB:4903 OAB/MT, RAISSA DIAS VITOR 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 19.807

 Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se a parte requerida acerca da 

petição de fls. 163/164 e documentos de fls. 165/171, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1161980 Nr: 36753-88.2016.811.0041

 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: TEREZA GONÇALINA DE CAMPOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009

 Procerda-se com a juntada de documentos apresentandos em audiência.

Homologo a desistência do depoimento pessoal da parte requerida.

Nos termos do art. 477 §Iº do CPC, intime-se as partes para que no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do laudo pericial de fls. 

314/331.

Expeça-se alvará em favor do perito e notifique-o via email ou telefone.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 863919 Nr: 4743-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EUGENIO MARCILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ABEL PORTO DE ALMEIDA, CLINICA 

OTORRINO S/C LTDA, ALONSO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUETONIO PAZ - OAB:5203-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, 

KARLENE MIRIAN GALLO SILVA - OAB:21336/E

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial 

ajuizada por PAULO EUGÊNIO MARCÍLIO em face de JOSÉ ABEL PORTO 

DE ALMEIDA, CLÍNICA OTORRINO SC LTDA e ALONSO ALVES 
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FILHO.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, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1035081 Nr: 39121-07.2015.811.0041

 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: SYRLEI QUEIROZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

 Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para juntada do substabelecimento.

Homologo a desistência das testemunhas Marcus Vinicius Gonçalves 

Montanha, Adriano De Araújo Sirugi e Marcio Pontes Xavier.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1018521 Nr: 31182-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA, IPIRANGA PRODUTOS DE 

PETRÓLEO S/A, AM/PM COMBUESTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZARIO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477-MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662, 

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:OABMT 10524

 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

 Defiro o pedido de fls. 759/760.

Proceda-se às intimações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1044149 Nr: 43520-79.2015.811.0041

 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: ADELINO JOAQUIM LOPES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10.546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Lamentável a conduta da empresa requerida Unimed a qual não atendeu 

ao pronunciamento judicial e sem qualquer justificativa cabível se recusa a 

apresentar o contrato firmado com a parte autora.

Oficie-se à ANS (Agencia Nacional de Saude) dando-lhe ciência da 

negativa da parte requerida, não só administrativa mas judicial, para 

aplicação das medidas necessárias ao caso.

Processualmente, a parte requerida criou o risco de inesclarecibilidade 

dos fatos e isso será levado em consideração quando da prolação de 

sentença.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir em audiência, justificando sua necessidade, no prazo de 15 

(quinze)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1066696 Nr: 54003-71.2015.811.0041

 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: ROSA MARIA ESTACIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO VIAGENS E TURISMO - 

THISSALEIA TUR LTDA, MARLI CARDOSO DE OLIVEIRA, MEIRA TUR 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 Ante a denunciação da lide pelo réu, no prazo da defesa (CPC, art. 126) 

determino a citação do denunciado COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 

(qualificação às fls. 84/verso), via correio, para contestar, no prazo legal.

O denunciante deverá providenciar a citação no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 131 do CPC, sob pena de ação prosseguir somente 

contra ele.

Proceda-se com as retificações necessárias junto ao Sistema Apolo e na 

capa dos autos.

Outrossim, oficie-se conforme requerido no item B da peça contestatória 

de fls. 86/verso e 87, consignando o prazo de resposta de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753282 Nr: 5169-42.2012.811.0041

 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: LUCIANI CRISTINA DE MORAIS GROTA, KGDA, 

MYLENNA BARBARA DA CRUZ ALMEIDA, LUCIANI CRISTINA DE MORAIS 

GROTA, MDDAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, RICARDO DA SILVA PEREIRA - OAB:10446/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte 

ré ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

do sinistro, e juros de mora desde a citação.Face à sucumbência 

recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de R$ 

800,00 (oitocentos reais), o que faço com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos 

honorários sucumbenciais respectivos (art. 85, § 14, do CPC).Por serem 

os autores beneficiários da gratuidade da justiça, ficam as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade podendo ser executadas se, no prazo de 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

da gratuidade (art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1157008 Nr: 34675-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DA ENGRENAGEM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S CORREA COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para 

CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor devido, correspondente 

8.400,27(oito mil quatrocentos reais e vinte e sete centavos) referente a 

venda mercantis dos produtos, acrescidos de juros de mora de 1% ( um 

por cento) ao mês, desde a citação, conforme previsão do art. 240, do 

CPC c/c art. 406, do CC, e correção monetária pelo INPC, a partir do dia 

27/08/2011.Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas 

processual e honorário advocatício, 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.Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 840329 Nr: 44735-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMA NUNES DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. BARROS - ME - SALÃO DO 

AUTOMÓVEL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA 

SILVA - OAB:1.760/MT, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA 

- OAB:15.396MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAZ HUDSON DA SILVA 

KOBI - OAB:18086/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção 

para condenar a parte reconvinda ao pagamento das parcelas referentes 

aos meses 02/2013, 04/2013, 08/2013 e 09/2013 do item “D” do contrato, 

as quais também deverão ser apuradas em liquidação de 

sentença.Consoante ressaltado acima na lide principal, as parcelas do 

item “D” deverão ser revisadas adotando a juros de 1% (um por cento) ao 

mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE.Após a revisão a 

reconvinte poderá cobrar as parcelas em atraso acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, correção monetária pelo índice INPC/IBGE e multa 

de 2% (dois por cento).Considerando a sucumbência recíproca das 

partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com 

fulcro no art. 86 do CPC.Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos patronos das partes, na forma do 

artigo 85, §8º, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da 

outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC). 

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.Publique-se.Registra-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 907833 Nr: 35461-39.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE BERNADINO IRACENO CORONEL, JAIRTES 

PEDRINA CORONEL, KEYDIANE ANA CORONEL BRUNO DE FIGUEIREDO, 

NEUZA DE OLIVEIRA BARROS DE OLIVEIRA, NEUZA DE OLIVEIRA 

BARROS DE OLIVEIRA, ELTON CARLOS CORONEL, KEDNA MARIA DA 

SILVA, JAMILSON DE JESUS CORONEL, JEFFERSON JONAS COROLEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96.864/MG

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros JAIRTES 

PEDRINA CORONEL, KEYDIANE ANA CORONEL BRUNO DE FIGUEIREDO, 

LUANNY NETHINNY BARROS CORONEL, LUENDER HENRIQUE BARROS, 

ELTON CARLOS CORONEL, KEDNA MARIA DA SILVA, JAMILSON DE 

JESUS CORONEL e JEFFERSON JONAS CORONEL.b) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$148,78 (cento e quarenta e oito reais e setenta 

e oito centavos), confirmando a liminar concedida às fls. c) CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze 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); O pagamento deverá ser feito na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) à viúva JAIRTES PEDRINA 

CORONEL. O restante deverá ser dividido em seis partes iguais, sendo 

que cada filho (KEYDIANE ANA CORONEL BRUNO DE FIGUEIREDO, ELTON 

CARLOS CORONEL, KEDNA MARIA DA SILVA, JAMILSON DE JESUS 

CORONEL e JEFFERSON JONAS CORONEL) deverá receber 1/6 (um 

sexto) deste valor. Uma dessas partes, correspondente a 1/6 (um sexto) 

deverá ser dividida igualmente entre os netos LUANNY NETHINNY 

BARROS CORONEL e LUENDER HENRIQUE BARROS.Havendo interesse 

de criança (LUENDER HENRIQUE DE BARROS), 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.Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1062089 Nr: 51913-90.2015.811.0041

 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: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA ME CENTRO 

PEDAGOGICO DE APRENDIZAGEM - CENPA, ELIETE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA PEREIRA DA CRUZ, JOZIMAR COELHO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS AUGUSTO CANAVARROS 

DA CRUZ - OAB:20372/O, LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - 

OAB:14.954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os 

requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC/15, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público oficiante 

nesse Juízo para ofertar resposta, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1038854 Nr: 41037-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MOACYR PINTO 

JUNIOR - OAB:7.585/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 18 de fevereiro de 2019 às 14 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Outrossim, intime-se a parte autora para que apresente fotocópia da 

sentença proferida nos autos de n. 1026/2008, código n. 337421, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 840340 Nr: 44742-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA VERDE COMÉRCIO DE RECICLAGEM DE PAPÉIS 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDW GESTÃO AMBIENTAL LTDA ME, MARIA 

S. B. C. VIANA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARA DANIELE GUIDIO 

BIONDO CROCETTI - OAB:42.294/PR, VITOR HUGO PAES LOUREIRO 

FILHO - OAB:43.789/PR

 Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados em audiência.

 Homologo a desistência da testemunha José Leandro Souza Dos Santos.

Expeça-se carta precatória para inquirição da testemunha Thiago Afonso 

Costa (fl. 251) com prazo de cumprimento de 60 (sessenta) dias, devendo 

a parte autora comprovar a distribuição de precatória no prazo de 15 

(quinze) dias.

No que tange o requerimento formulado pela parte requerida em audiência, 

como bem mencionou o douto advogado da parte autora operou-se a 

preclusão em face da não apresentação do rol de testemunhas no prazo 

fixado pela decisão de fl. 246 datada de 28/05/2018 razão pela qual 

indefiro o pedido de oitiva de testemunhas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 315336 Nr: 19649-98.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIORAÇO DE SOUZA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a CAROLINA ROSSETO SANCHES 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.: 11912 Nr: 14377-70.2000.811.0041

 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: LUIZ MAURO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DIAS DAS NEVES, Nilson de 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BONINI - OAB:15297/SP

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) JULIO CESAR RIBEIRO para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1076701 Nr: 58394-69.2015.811.0041

 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: ROGÉRIO SILVA SOARES, FERNANDO DA SILVA 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:16.880E, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MENDES FRANÇA - 

OAB:14301/GO, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECRETAR a 

nulidade da cláusula Décima Quarta, parágrafo oitavo do contrato firmado 

entre as partes (fl. 47). b) CONDENAR a requerida à devolução do valor 

de R$ 20.664,85 ( vinte mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e 

oitenta e cinco centavos) em favor dos autores, acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

INPC a contar do desembolso. Face à sucumbência recíproca, condeno os 

litigantes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro no importe de R$ 10% ( dez por cento) sobre o 

valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da 

outra o valor dos horários sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do 

CPC).Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da 

parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Transitada em julgado e não 

havendo requerimento de cumprimento de sentença, arquive-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006864-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

GRACIELE APARECIDA BARBOZA VALADARES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 27 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004758-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MOISES DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (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 impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 27 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013581-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVIAR ROTHER (REQUERENTE)

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (REQUERIDO)

KOSHNER HOLDING LIMITED (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1013581-32.2018.8.11.0041. Vistos. Este processo 

pende de apreciação do pedido de recebimento do justiça gratuita e 

recebimento da inicial. No entanto, em consulta ao sistema Apolo constatei 

a existência da ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c 

reintegração de posse n. 24964-34.2012.811.0041 (código 771880), em 

trâmite perante a Sexta Vara Cível da Capital, em que figuram as mesmas 

partes e, possivelmente, mesmo objeto. Assim, diante da possível 

existência de prevenção da Sexta Vara Cível da Capital, determino a 
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intimação do autor para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, concluso para deliberações. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006487-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO ROSA DE CARVALHO (REQUERENTE)

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° 1006487-67.2017.8.11.0041 DESPACHO Cumpra-se 

integralmente ao despacho proferido no Id. 5481353, in verbis: “Portanto, 

nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 

trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites 

e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015).” Analisando detidamente os autos, não foi possível averiguar 

a autenticidade dos documentos pessoais do autor por estes estarem 

ilegíveis. Assim sendo, nos termos do art. 320, caput do CPC, intime-se a 

parte autora para, em igual prazo, juntar aos autos os documentos 

pessoais LEGÍVEIS, sob pena de indeferimento da inicial. Após o decurso 

de prazo, certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 27 de agosto 

de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027785-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027785-81.2018.8.11.0041 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, 27 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024887-95.2018.8.11.0041

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:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1024887-95.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 05/11/2018 às 09:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020719-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO MENDES PEREIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (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 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 28 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012281-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA GUIMARAES NOVAIS (ADVOGADO(A))

LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (AUTOR(A))

ALEXANDRE SLHESSARENKO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012281-69.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

parcelamento como requerido na petição de ID. 9581397, devendo a 

autora promover em 05 (cinco) dias o pagamento da primeira parcela das 

custas iniciais - art 46, paragrafo único da Resolução n. 003/2018 TJMT.. 

Realizado o recolhimento, certifique-se e concluso. Cuiabá, 28 de agosto 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 783223 Nr: 36916-10.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIELLEN KARINE DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 292/297 é 

tempestivo. Em assim sendo, Nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte ré 

para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1158470 Nr: 35279-82.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECI CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Remeto intimação à parte autora para se manifestar sobre a petição da ré 

de p. 730/733, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 820431 Nr: 26672-85.2013.811.0041

 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: ELIETE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA, SISAN 

ENGENHARIA LTDA, LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995, RODRIGO DAHMER - OAB:7395, 

VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte LOTUFO 

ENGENHARIA E CONSTUÇÕES LTDA (RÉU)às fls. 247 são tempestivos. 

Em assim sendo, Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte ELIETE DO 

NASCIMENTO (AUTOR) para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 352344 Nr: 22989-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALKMIN DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NOVAES MATOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KELCIA FIGUEIREDO DE 

FREITAS - OAB:10541, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - 

OAB:9.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar o exequente para retirar a 

certidão de crédito expedida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 827671 Nr: 33532-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTINA AUXILIADORA BELLO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 151, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 942187 Nr: 55873-88.2014.811.0041

 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: CLEULADYR LOURDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para CONFIRMAR a liminar deferida à p. 24, 

DECLARAR a inexistência da dívida no valor de R$773,65, vencida em 

13/10/2014 e CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da 

data desta sentença (Súmula 362-STJ). Custas processuais pela ré, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do NCPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 45554 Nr: 10736-11.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE TAQUES VITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, NÚBIA NARCISO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT, SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ANDRESSA 

CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA, solicitando a devolução dos autos 

que se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 729974 Nr: 26001-33.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZINIL JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI, 

MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS, RAFAEL LUIZ BRESOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GUSMÃO 

PINHEIRO - OAB:17.251, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT, EVELYN HACK BIDIGARAY - OAB:7247/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil julgo 

parcialmente procedente os pedidos desta ação de reparação civil por 

danos morais e materiais proposta por SOUZINIL JOSÉ DE SOUZA, para 

CONDENAR SOLIDARIAMENTE os réus NEWTON FLÁVIO FERNANDES 

TAFURI e FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR 

LTDA. ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de 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 
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monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Julgo improcedente os pedidos em relação aos réus Maurício de 

Oliveira Malheiros e Rafael Luiz Bresolin.Custas processuais pelos réus 

condenados, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que 

fixo em 20% (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, 

27 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.: 829075 Nr: 34909-11.2013.811.0041

 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: GERALDO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, PERICLES DOS SANTOS 

BEZERRA SÁ - OAB:, RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - OAB:, VICTOR 

VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 130718 Nr: 16926-48.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RODRIGUES VILELA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Del Barco Neves - 

OAB:6743/MT

 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 sobre a correspondência devolvida juntada às fls. 170, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 104107 Nr: 16825-45.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LUIZ DA SILVA LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar o exequente para retirar a 

certidão de crédito expedida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 222795 Nr: 30721-53.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX ROOSEWELT YULE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN JEFF DE SOUZA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Ricardo Amizo - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA JANE BRANDÃO 

MARTINS GARCIA - OAB:7580

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar o exequente para retirar a 

certidão de crédito expedida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1265140 Nr: 26084-39.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JOSÉ DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO AKURI, BANCO SANTANDER S/A 

(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:OAB/MT 

6.660, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora às 

fls. 184/195 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte ré para apresentar suas contrarrazões aos Embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 954175 Nr: 2155-45.2015.811.0041

 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: UETER 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 CORREIA 

DE SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 

sobre os documentos juntados às folhas 65/111, 112/158, no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 29797 Nr: 12738-80.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panta Veículos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar o exequente para retirar a 

certidão de crédito expedida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 882985 Nr: 18531-43.2014.811.0041

 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: LUZIA DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A, OPEN TECNOLOGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Defiro a oral prova requerida pelas partes, e determino o comparecimento 

da autora e do representante da ré Open Tecnologia para que prestem o 

seu depoimento pessoal (art.385 CPC/15). Para tanto, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 17/10/2018 às 15:00 horas. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 61 de 656



Intimem-se as partes para que apresente o rol de testemunha em 15 

(quinze) dias e cumpram o que determina o art.455 do CPC: “Art. 455. 

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. § 1o A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. § 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. § 3o A inércia na realização da intimação a que se 

refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.” Intimem-se 

A AUTORA e o REPRESENTANTE DA RÉ OPEN TECNOLOGIA 

pessoalmente para que compareçam no dia e hora determinado para que 

preste o seu depoimento, sob pena de confissão (art.385, §1° do CPC/15). 

Verifico que à ré Open Tecnologia não está devidamente representada 

nos autos, conforme petição de p.89/92. Assim, deverá constar no 

mandado de intimação, o prazo de 5 (cinco) dias para que a ré constitua 

novo patrono nos autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1016185 Nr: 30221-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DA SILVA GUNTHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLERY JADAI SOUZA DE 

CAMPOS - OAB:19631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência Devolvida, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 730228 Nr: 26268-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELI - 

OAB:13.411-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte Exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste sobre a impugnação ao cumprimento de 

Sentença e cálculos apresentada às fls. 167/187.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 924547 Nr: 46192-94.2014.811.0041

 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: CESAR ALVES GUIA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:6.651-A, GAYA LEHN SHNEIDER - OAB:10.766, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 199/204 é 

tempestivo. Em assim sendo, Nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte ré 

para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 734508 Nr: 30810-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13.411-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte Exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste sobre a impugnação ao cumprimento de 

Sentença e cálculos apresentada às fls. 167/187.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 910277 Nr: 37039-37.2014.811.0041

 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: JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA. - 

OAB:8.184-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 322/328 é 

tempestivo. Em assim sendo, Nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte ré 

para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 796889 Nr: 3253-36.2013.811.0041

 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: ODAIR JOSE DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC, julgo extinto sem 

resolução de mérito esta ação de inexistência de relação jurídica c/c 

inexigibilidade de débito c/c indenização de danos morais c/c tutela 

antecipada ajuizada por ODAIR JOSÉ DE SOUZA LIMA em face do BANCO 

BRADESCO S.A.Condeno o autor nas custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Contudo, 

como o autor é beneficiário da Justiça gratuita, fica a exigibilidade 

suspensa, até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença 

final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 782670 Nr: 36324-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 
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CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 Processo nº. 36324-63.2012.811.041 - Código 782670

SENTENÇA

Trata-se de Execução de título extrajudicial requerido por Hebert Costa 

Thomann em desfavor de Aurelino de Almeida já qualificadas nos autos.

As partes transigiram extrajudicialmente, apresentando o termo de acordo 

aos autos, pugnando por sua homologação (p.42/43).

O exequente informa que a obrigação foi satisfeita. (p.46)

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

HOMOLOGO o acordo considerando que a prestação jurisdicional atingiu 

seu objetivo que é o cumprimento da obrigação, a extinção do feito se 

impõe.

Assim, tratando-se de direito disponível, e a obrigação sendo satisfeita, 

julgo extinto esta Execução nos termos do art. 487, III, b c/c 924, II do CPC.

Conste no SERASAJUD a informação de exclusão do nome do executado 

dos órgãos de restrição creditícia, como requerido (p. 46).

Custas pelo executado.

Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 308711 Nr: 17249-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUMONT SAAB DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENASCE INFOCEL TECNOLOGIA LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA MOREIRA DERZI - 

OAB:162797/RJ, ROBSON DA SILVA NEVES - OAB:100377/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente dos títulos objeto 

da presente ação, e em consequência, extingo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso II c/c 924 V, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.Eventuais custas pelo exequente.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013682-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES (ADVOGADO(A))

ESTER BRITO MEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013682-69.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Neste presente caso, a autora foi 

intimado a trazer aos autos, documentos que demonstrassem a 

necessidade de assistência judiciária gratuita, como: imposto de renda e 

os três últimos holerites. Entretanto, a autora juntou ao processo somente 

os extratos de sua conta bancária, documentos que por si só não atestam 

sua hipossuficiência. Vale mencionar a amplitude financeira de no mínimo 

R$778.629,00 (setecentos e setenta e oito mil e seiscentos vinte e nove 

reais), capazes de realizar a compra dos 146 kits mencionados na 

exordial. Não é razoável considerar a miserabilidade da parte autora pelas 

razões acima expostas. Posto isto, considerando que o autor não 

colacionou aos autos prova convincente de sua hipossuficiência, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo 

ao(à) autor(a) o parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no 

art. 98, §8° do CPC/15. Assim, poderá o(à) autor(a), no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas e taxas iniciais, em 06 parcelas iguais e 

sucessivas. Conforme informado pelo Departamento de Controle e 

Arrecadação, na Divisão de Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do 

TJMT (tel - 3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das 

custas judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês 

a mês no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006479-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LAERTE DOS REIS (REQUERENTE)

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 Processo n° 1006479-90.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A 

presunção de hipossuficiencia não é absoluta, cabendo ao Magistrado 

avaliar o caso concreto, podendo este, em caso de dúvida, requerer a 

juntada de documentos que comprovem a condição de beneficiário da 

justiça gratuita - art. 5° LXXIV da CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. O autor 

foi intimado a trazer aos autos os documentos que comprovem que o 

mesmo faz"jus" aos benefícios da justiça gratuita; todavia, deixou 

transcorrer in albis o prazo concedido. O autor apenas apresentou 

comprovante de previo requerimento administrativo. Posto isto, 

considerando que o(a) autor(a) não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Intime-o para recolhimento das custas 

processuais, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de agosto 

de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001389-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALVES DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1001389-67.2018.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por ROSIMEIRE 

ALVES DA SILVA CRUZ contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS . Determinada a intimação da parte para emendar a 

inicial, trazendo aos autos os documentos pessoais corretos, a mesma 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. 

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 

27 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007600-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BICHO PAPAO PET SHOP COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS 

EIRELI - ME (EXECUTADO)

JONES EDER PAQUER (EXECUTADO)

JEAN CARLO PAQUER (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 23 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018449-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DIJAN DE ARRUDA (REQUERENTE)

MARIANA VANZO MOMMENSOHN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CABRAL DA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 23 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000292-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIENES ROSA DO CARMO (RÉU)

LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 24 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014448-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D BORBA FERREIRA - ME (EXECUTADO)

DANILO BORBA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 24 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028598-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO OLIVEIRA DE PAULA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 24 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038044-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATIAS BORGHETTI (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 24 de agosto de 2018. 
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Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010250-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

GILBERTO MALTZ SCHEIR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE REZENDE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para apresentar o CEP 

do Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. 28 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005235-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FAISSAL JORGE CALIL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO CONCEICAO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para apresentar o CEP 

do Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. 28 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001133-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS (ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL (ADVOGADO(A))

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DESBRATECH SERVICOS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MARCOS PAULO FIGUEIREDO NUNES (EXECUTADO)

ERUS GUSTAVO BONETTI RAMOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para apresentar o CEP 

para citação da Requerida, no prazo 05 dias. 28 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015136-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINIO POZZA JUNIOR (EXEQUENTE)

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 28 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 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:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 10 dias para a juntada de substabelecimento do d. 

advogado do réu, conforme requerido.

2. Redesigno a audiência de instrução para o dia 08/11/2018 às 16h30min.

 3. Expeça-se nova carta precatória para intimação do réu para 

comparecer ao ato, ficando desde já ressaltado que este juízo não 

redesignará audiência em razão de escala de plantão, eis que, esta pode 

ser manejada para que o réu compareça ao ato judicial, que esta sendo 

designado com prazo suficiente para tanto.

 4. Intime-se os d. advogados da autora para o ato, bem como para que 

atualizem o endereço da autora em 05 (cinco) dias sob pena da autora ser 

considerada intimada no antigo endereço informado nos autos, com 

aplicação da confissão ficta.

5. Expeça-se mandado de condução coercitiva do Perito, eis que, 

devidamente intimado, conforme certidão de fl.298, não compareceu ao 

ato, e nem justificou sua ausência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 842245 Nr: 46346-49.2013.811.0041

 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: SIMONE PINTO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 816329 Nr: 22775-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANNA GREGO BARBOSA DE ALMEIDA, 

ADAUTON CESAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Certifico que a requerida foi intimado, através de seu patrono, para 

efetuar o pagamento em 15 (quinze) dias, transcorrendo o prazo sem 

manifestação, razão que em cumprimento a legislação vigente e 

provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte 

requerente a requerer as providências que reputar necessárias, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1202813 Nr: 5536-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENA CUIABA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, LEDA 

ANTUNES GONÇALVES, WANCLEY ANTUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAIDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440/A

 Certifico que a parte requerida, devidamente citada, não apresentou 
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contestação nos autos, deixando transcorrer o prazo, assim os termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono o 

presente feito, intimando a parte Autora para requerer às providências 

que reputar necessárias, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1045136 Nr: 43964-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 8.195-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, 

LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:12.316-MT, RAFAEL WERNECK 

COTTA - OAB:167373

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 852395 Nr: 55203-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA MUITO MAIS - EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 Certifico que o executado foi intimado por intermédio de seu patrono para 

efetuar o pagamento do valor devido, transcorrendo o prazo sem 

manifestação, razão que em cumprimento a legislação vigente e 

provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

Exequente a requerer as providências que reputar necessárias, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 212572 Nr: 22772-75.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE FERREIRA, JOSEMAR HONÓRIO 

BARRETO JUNIOR, TV GAZETA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV GAZETA LTDA, BATICUM PUBLICIDADE E 

PRODUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, JOSEMAR 

HONORIO BARRETO JUNIOR - OAB:8578, MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3.213/MT, DAUTO 

BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO DA SILVA JÚNIOR 

- OAB:12007, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar a exequente/executada TV Gazeta, para 

cumprir a determinação de fls. 320, disponibilizado no DJE nº 10275, de 

14/06/2018 e publicado no dia 15/06/2018, no prazo determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1131692 Nr: 23739-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO SABINO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do pagamento efetuado pedo requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 893361 Nr: 25459-10.2014.811.0041

 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: CLAUDIO MOESSA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15.600/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 325209 Nr: 25416-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ASSESSÓRIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVAR TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENEGASSO PRIOTO 

- OAB:11570/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação, no 

prazo legal, acerca do ofício recebido da Polícia Rodoviária Federal acerca 

da apreensão de veículo penhorado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 15390 Nr: 700-36.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CELULAR E INFORMÁTICA LTDA, 

LELIS FONSECA DA SILVA, MANOEL INACIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da juntada do substabelecimento por parte da autora e do 

pedido de vista, impulsiono os autos para intimar a parte Autora para 

requerer o que lhe é de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1078131 Nr: 311-26.2016.811.0041

 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 FERREIRA DE FREITAS

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerida a se manifestar 

acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do 

art. 477 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1086197 Nr: 4368-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

PAULA TEIXEIRA DA SILVA - OAB:15232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKEDERMIAN 

SANCHIK - OAB:11640

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerida a se manifestar 

acerca do pedido de extinção do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 114405 Nr: 4212-56.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE SOUZA LUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBER CARNEIRO ASSIS, CRISTIANE ROSA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:OAB-MT 8.925, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA REGINA SOUZA - 

OAB:14947, FABIOLA PASINI - OAB:5.033/MT, LUCIANA SERAFIM DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, MONICA PRETEL FEITOSA - 

OAB:13368

 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 Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 755660 Nr: 7706-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAGRAOS COMERCIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT

 Em razão da certidão do oficial de justiça, desentranho o mandado para 

novo cumprimento e intimo a executada por intermédio de seu patrono 

para acompanhar o oficial de justiça a fim de proceder a retirada dos 

veículos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 889821 Nr: 23100-87.2014.811.0041

 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: ELEAZAR GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA., GUIMARÃES AGRICULA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA LEHNEN - 

OAB:10752-B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20.645-O, 

FAUSTO ALVES LELIS NETO - OAB:OAB-RS 29.684, PATRICIA ALTIERI 

MENEZES - OAB:62522

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais no valor de R$ 7.550,00 (sete mil, 

quinhentos e cinquenta reais), no prazo de 15 (quinze) dias, havendo 

concordância deverá a requerida AGCO e o requerente proceder, de 

forma rateada, ao pagamento do valor integral dos honorários periciais, 

conforme determinado as fls. 402.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 717849 Nr: 11288-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MONTEZUMA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte requerida para manifestar 

acerca do pagamento da quantia referente ao excesso de execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003226-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

NIVARDO ALVES PAULINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002671-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OCTAVIANO CALMON NETTO (EXEQUENTE)

OCTAVIANO CALMON NETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RIBEIRO FERREIRA (EXECUTADO)

 

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, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005315-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAMILA FERNANDA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037151-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LEMES (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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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, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009879-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

FERNANDA APARECIDA TEODORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035107-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes acerca da pericia médica designada para o dia 

26/09/2018 às 9:30hs, para realização da perícia, na Clínica da Mulher, sito 

Rua “G”, nº 10, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá-MT, nas imediações da TV 

Gazeta, onde deverão comparecer o requerente e os assistentes técnicos 

indicados pelas partes. Telefones para contato: 30523072, 36423020 e 

92813137.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1020179-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HELBOR PRIVILEGE GOIABEIRAS (REQUERENTE)

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Face a concordância do perito nomeado no feito, acerca da 

contraproposta apresentada pela parte autora, procedo a intimação da 

referida parte para, no prazo legal, proceder ao recolhimento do valor 

arbitrado a título de honorários periciais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011009-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS TELES PASCHUIN (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento das custas finais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000215-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEIDSON DE CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento das custas finais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001674-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM JACINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento das custas finais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005033-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA SILVA DA ROCHA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento das custas finais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022679-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA ELENA ROSA FERREIRA (AUTOR(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento das custas finais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014714-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN (ADVOGADO(A))

AMERICA KIDS BERCARIO E PRE-ESCOLA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento das custas finais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014182-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Wilson Molina Porto (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico o decurso de prazo para apresentação de defesa no feito, e, no 

ensejo, procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

promover o regular andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037531-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA POICHE (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007462-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PEDRO HENRIQUE DA SILVA PORTO (AUTOR(A))

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO (ADVOGADO(A))

ELCIO GREGG MEISSNER DA COSTA (ADVOGADO(A))

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

CLELIO CHIESA (ADVOGADO(A))

UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar as contestações 

ofertadas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008494-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE LOPES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023985-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE TOMAZ DA SILVA (AUTOR(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1023985-45.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 

subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, para querendo, juntar aos autos a atual 

Declaração de Imposto de Renda e comprovante de renda, a fim de 

demonstrar a insuficiência de financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028105-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Indenização por Danos Morais, onde a parte autora 

requer a gratuidade da justiça, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Presumindo como 

verdadeira a declaração apresentada nos autos, nos termos do que 

dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, concedendo a parte requerente a 

Gratuidade da Justiça. O pedido vem instruído com os documentos 

necessários, preenchendo os requisitos essenciais exigidos pelo 

artigo319 do CPC. Dessa forma, para cumprimento do que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônicono Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, 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. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015475-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO (ADVOGADO(A))

ILMA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME CUIABA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

PEDRO MARCELO DE SIMONE (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023065-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027887-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, às 11h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013626-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE ALMEIDA PAULA (AUTOR(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, às 11h15min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027419-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))
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CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto a 

contestação ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022175-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO KENNEDY DALTRO GARCIA SALES (REQUERENTE)

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024303-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE PEREIRA PARDIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, às 11h45min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024649-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, às 12h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024359-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

NILZA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, às 08h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024633-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOSE INACIO DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, às 08h15min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029932-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE DE JESUS PESSOA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pedido de extinção formulado pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024932-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEPOMESSANA PIRAGIBE PANHAN (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, às 08h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025122-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

JOAO IBRAHIM DO PRADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, às 08h45min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025147-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO (ADVOGADO(A))

CASSIO ROBERTO DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, 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.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025238-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ABREU DE SOUZA (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, às 09h15min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014389-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ANDRE RAUBER (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PRISCILA VIVIANE MARIANO (ADVOGADO(A))
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VANESSA PELEGRINI (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EXEQUENTE)

RUBIANE KELI MASSONI (ADVOGADO(A))

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (ADVOGADO(A))

FELIPE PELEGRINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MARIA SILVA OLIVEIRA MENDANHA (EXECUTADO)

MILTON ANTONIO MENDANHA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, para manifestar da devolução da Carta 

Precatória.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025658-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE PAULA PEREIRA (AUTOR(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, às 09h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029005-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

NILSON GONCALO GOMES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1026708-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ROSILENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 11h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022980-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ALLIAB SAADAD DE SOUZA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020605-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDEVINO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004573-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DOS SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003643-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

VAGNER FARIA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao Recurso ao 

Recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003283-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FRANCISCO DE AGUIAR (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001760-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

MARINETE ELISIARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Autora para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000704-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MAIKON SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026090-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

GENIVAL VIEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, às 11h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 
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Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027067-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, às 11h45min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027635-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE SURUBI DE MELO (REQUERENTE)

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, às 12h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027651-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN ANDREY PASSOS SILVEIRA (REQUERENTE)

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, às 08h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027702-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LAUREANO ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 30/11/2018, às 08h15min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020689-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da diligência do Oficial de Justiça, sob ID n° 

14445433.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 787742 Nr: 41669-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILVO RODRIGUES DE LIMA, ALOISIO SOUZA LIMA, 

PASCOALINA GARAVAZZO SALLES, ESPÓLIO DE ANESIO NOGUEIRA 

SALLES, TANIA NOGUEIRA DE SALLES, ANTONIA LIBERATO ROSTEY, 

GONÇALO NEVES BOTELHO, ESPÓLIO DE ARYDES BORGES SERPA, 

NELY DE QUEIROZ SERRA, CARLOS GOTTARDI DE ALMEIDA, EDEMAR 

FRANCISCO BASSO, EDIL RONDON, ETELVINO LUIZ GARCIA, HILTON 

RODRIGUES BRANCO, JOÃO DALDEGAN, JOÃO PIRES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Código – 787742

VISTOS,

As fls. 695/697 foi proferida decisão julgando improcedente a impugnação 

ao cumprimento de sentença oferta pelo Banco Executado, bem como 

homologado o cálculo judicial de fls. 576 e reconhecido o valor da 

execução em R$ 135.153,34 (cento e trinta e cinco mil, cento e cinquenta 

e três reais e trinta e quatro centavos).

 Todavia, a parte Executada as fls. 701/711 requereu a juntada do 

comprovante de depósito do valor remanescente da execução e 

buscando rediscutir as questões que já foram apreciadas na decisão retro 

mencionada.

Desta feita, indefiro o pedido da parte Executada quanto ao recebimento 

do comprovante de depósito a título de “garantia do juízo”, pois nesta 

altura do procedimento somente comportaria a suspensão da execução se 

eventualmente tivesse interposto o recurso pertinente e nele tivesse sido 

deferido o efeito suspensivo.

Ante o exposto, intime-se a parte Exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar quanto ao valor remanescente depositado pela Executada 

as fls. 705, consignando que o silêncio será interpretado como renúncia 

tácita.

 Após, voltem os autos conclusos para extinção ou prosseguimento da 

execução, alertando à secretaria quanto a determinação para expedição 

de alvará na decisão de fl.695/697.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1138459 Nr: 26779-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL URBANO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 [...]Desta feita, INTIME-SE a parte Autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize a representação processual, sob pena de 

ineficácia dos atos praticados pelo r.causídico peticionante (artigo 104, 

§2º do CPC). Comprovando a regular substituição postulatória do feito, 

ficando sobrestado a análise das petições de fls.156/158. Decorrido o 

prazo in albis, certifique-se.Derradeiro, considerando a fixação da 

competência neste juízo, para o processamento e julgamento da Ação de 

Conhecimento nº10642-96.2018.811.0041 – Cód.1309035 (em apenso), 

proposta em dependência à esta demanda, conforme decisão de fls.48/50 

daqueles autos, APÓS o cumprimento da ordem proferida no parágrafo 

anterior, com fundamento no artigo 58 do CPC, DECRETO A SUSPENSÃO 

dos atos processuais deste feito, propiciando a atividade jurisdicional 

simultânea sobre as duas ações (decisão saneadora ou julgamento 

antecipado). Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de agosto de 2018YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 943704 Nr: 56719-08.2014.811.0041

 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: JONAS LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar inexistente o débito ora discutido e CONDENAR a parte Requerida 

CLARO AMERICEL S/A, pagar para ao Requerente, JONAS LIMA DA 

SILVA, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso (10/10/2012) por se tratar de relação extracontratual (Súmula 54 

do STJ) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 

do STJ).Determino ainda, que a parte Requerida, exclua o nome do 

Requerente dos órgãos de restrição de crédito no prazo de (05) cinco 

dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

se ainda não o fez.CONDENO, por fim, a parte Requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora 

para promover a execução da sentença nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

17 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 746809 Nr: 44032-04.2011.811.0041

 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: COMPANHIA BRASILEIRA DE LOÇAÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO GIOVANNI BATISTA NUNE DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 19.023-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964/MT

 Processo Código nº 746809

Vistos,

Trata-se de Execução de sentença, onde o prazo para pagamento da 

condenação decorreu sem manifestação do executado, vindo o 

exequente requerer a realização de penhora eletrônica.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, 

defiro a penhora eletrônica requerida pelo exequente às folhas 177/178, 

formalize-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária existente em 

nome dos executados, até o limite do valor exequendo. Mantenha-se o 

processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe a ordem 

expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A ordem de bloqueio formalizada junto ao Bacejud, foi parcialmente 

exitosa, visto que, o valor penhorado não garante a dívida exequenda em 

sua totalidade, sendo penhorado e transferido para a Conta Única do 

TJMT, o valor de R$ 1.942,91 (mil novecentos e quarenta e dois reais e 

noventa e um centavos), na conta da parte executada, conforme número 

do Identificador de Depósito – ID, gerados no recibo de transferência, que 

segue em anexo a esta decisão.

Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma preconizada pelo 

artigo 854, § 5º, do CPC.

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).

 Sendo o valor penhorado insuficiente para satisfação da condenação, e 

não havendo veículos cadastrados em nome da parte executada, nem 

outros bens indicados nos autos pelo exequente, fundamentado no que 

dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino a penhora dos bens 

que guarnecem a residência da parte executada, tantos quantos bastem 

para garantia do débito exequendo, com exceção dos legalmente 

impenhoráveis, conforme preconiza o artigo 833 do CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 726070 Nr: 21843-32.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON JOSEPAZ DE ALMEIDA, GESSINEYA 

AUXILIADORA NEVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17.994/MT

 Processo Código nº 726070

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença, onde a parte executada intimada, 

deixou de pagar a condenação, vindo a parte exequente requerer nos 

autos a realização de penhora eletrônica.

Não havendo nos autos, comprovação do pagamento da dívida, defiro a 

penhora requerida as folhas 115/119, formalize-se busca junto ao Banco 

Central do Brasil, via Bacenjud, para penhora de valores existente nas 

contas bancárias da parte executada, até o limite do débito exequendo, 

mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se 

processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 No caso de ser a busca Bacenjud insuficiente ou negativa, determino que 

se proceda a busca no Detran para penhora de veículo pertencente a 

parte executada.

 A penhora realizada no Bacenjud, obteve resultado negativo, não sendo 

encontrado valor disponível para penhora nas contas bancárias da parte 

executada, conforme extrato anexado nos autos.

Já a pesquisa realizada no Detran, via Renajud, obteve resultado positivo, 

sendo penhorado um veículo registrado em nome da parte executada 

Gessineya Auxiliadora Almeida Neves, conforme descrição a seguir: 

Marca e Modelo FIAT/UNO MILLE ECONOMY – Placa JIT 0171 – MT, 

conforme relatório anexado nos autos, o qual, constituo como termo de 

penhora

Constituo como Termo de Penhora o relatório emitido pelo Sistema Renajud.

Intime-se a parte executada da penhora, Art. 841.

Consigne-se a parte executada que esta deverá em de cinco dias, 

informar nos autos a localização exata do veículo penhorado para 

posterior avaliação.

Decorrido o prazo para impugnação, certifique-se e expeça-se mandado 

para avaliação do veículo.

 Avaliado, digam as partes em cinco dias, sob pena de preclusão, e 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 790534 Nr: 44582-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO PITTARELLO LUGLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAIN BARCELOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLEIGE CASSIANO SBABO - 

OAB:2227-RO, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 Processo Código nº 790534

Vistos,

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, onde a parte executada 
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intimada, deixou de pagar a dívida, vindo a parte exequente requerer a 

realização de penhora eletrônica.

Não havendo comprovação do pagamento da dívida, defiro a penhora 

requerida pelo exequente as folhas 119/121, formalize-se busca junto ao 

Banco Central do Brasil, via Bacenjud, para penhora de valores existente 

na conta corrente em nome da parte executada, até o limite do débito 

exequendo, mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até 

que se processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 Sendo a busca Bacen insuficiente ou negativa, proceda-se a busca no 

Detran para penhora de veículo pertencente a parte executada.

 No caso, a penhora realizada via Bacenjud, obteve resultado negativo, 

não sendo encontrado valor disponível para penhora na conta bancária da 

parte executada, conforme extrato anexado nos autos.

A pesquisa realizada no Detran, via Renajud, obteve resultado positivo, 

sendo penhorado um veículo registrado em nome da parte executada 

Efrain Barcelos Gonçalves, conforme descrição a seguir: Marca e Modelo 

GM/VECTRA SEDAM ELITE – Placa HSG4534 – MS, conforme relatório 

anexado nos autos, o qual, constituo como termo de penhora

Intime-se a parte executada da penhora, na forma preconizada pelo artigo 

841 do CPC.

 Consigne-se ao executado que deverá em de cinco dias, informar nos 

autos a localização exata do veículo penhorado para posterior avaliação.

Decorrido o prazo dos embargos, certifique-se.

A seguir, expeça-se mandado para avaliação do veículo. Avaliado, digam 

as partes em cinco dias, sob pena de preclusão.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 352695 Nr: 23030-80.2008.811.0041

 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: BENEDITO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo Código nº 352695

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença, onde a renovação da ordem de 

penhora determinada as folhas 292, foi formalizada obtendo resultado 

positivo.

No caso, foi penhorado na conta Bancária da parte executada o valor de 

R$ 1.69835 (mil seiscentos e noventa e oito, reais e trinta e cinco 

centavos), os quais foram transferidos para a Conta Única do TJ/MT, 

conforme número do Identificador de Depósito – ID, gerado no recibo de 

transferência, conforme extrato do bacenjud anexado nos autos.

Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma preconizada pelo 

artigo 854, § 5º, do CPC.

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, 24 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1095596 Nr: 8670-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE WOICHECOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1095596

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença onde a parte executada intimada, 

deixou de pagar a condenação (fls. 67), vindo à parte exequente requerer 

a realização de penhora eletrônica.

Posto isso, defiro o pedido de penhora formulada pela parte exequente as 

folhas 68/71, determino que se proceda a ordem de bloqueio junto ao 

Banco Central do Brasil, via sistema Bacenjud, a fim de penhorar 

numerário em conta bancária existente em nome da parte executada, até o 

limite do valor exequendo, mantenha-se o processo em gabinete, por 48 

horas, ou até que se processe a ordem expedida junto ao Banco Central 

do Brasil.

 Sendo a busca Bacenju insuficiente ou negativa, determino que se 

proceda a busca no Detran para penhora de veículo pertencente a parte 

executada.

 As buscas eletrônicas realizadas em nome da parte executada obtiveram 

resultado negativo. A solicitação de bloqueio via Bacenjud não encontrou 

valor disponível para penhora na conta bancária da parte executada, e no 

Detran, a busca realizada via Renajud também obteve resultado negativo, 

em razão de não inexistir veículos cadastrado em nome da parte 

executada, conforme relatório anexado nos autos.

 Assim, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, para 

normal prosseguimento desta execução, fundamentado no que dispõe o 

artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino a penhora de bens que 

guarnecem a residência da parte executada, tantos quantos bastem para 

garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, 

conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 366928 Nr: 5038-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BRIGIDO DE ARRUDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo Código nº 366928

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória convertida em Execução de Titulo Judicial, 

onde a parte executada intimada deixou de pagar a dívida, vindo a parte 

exequente, requerer a realização de penhora eletrônica.

Isto posto, não havendo comprovação do pagamento da dívida nos autos, 

defiro a penhora requerida as folhas 104, formalize-se busca junto ao 

Banco Central do Brasil, via Bacenjud, para penhora de valores existente 

nas contas bancárias da parte executada, até o limite do débito 

exequendo, mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até 

que se processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 Em caso da busca Bacen ser insuficiente ou negativa, proceda-se a 

busca no Detran para penhora de veículo pertencente a parte executada.

 A penhora realizada no Bacenjud, obteve resultado negativo, não sendo 

encontrado valor disponível para penhora nas contas bancárias da parte 

executada, conforme extrato anexado nos autos.

A pesquisa realizada no Detran, via Renajud, obteve resultado positivo, 

sendo penhorado um veículo registrado em nome da parte executada 

Joaquim Brigido Arruda Junior, conforme descrição a seguir: Marca e 

Modelo I/PEUGEOT 207HB XR – Placa MIN3103 – SC, conforme relatório 

anexado nos autos, o qual, constituo como termo de penhora

Intime-se a parte executada da penhora, na forma preconizada pelo artigo 

841 do CPC.

 Consigne-se ao executado que deverá em de cinco dias, informar nos 
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autos a localização exata do veículo penhorado (CPC, artigo 847, § 1º, 

inciso II), para posterior avaliação, sob pena de multa por ato atentatório à 

dignidade da Justiça (CPC, artigo 774, inciso V e parágrafo único).

Decorrido o prazo dos embargos, certifique-se, a seguir, expeça-se 

mandado para avaliação do veículo. Avaliado, digam as partes em cinco 

dias, sob pena de preclusão.

Intime-se a parte exequente.

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.: 450722 Nr: 23239-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA LAIS AMORIM DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 450722

Vistos,

Trata-se de Execução de Acordo onde a parte executada intimada, deixou 

de pagar o débito remanescente (fls. 167v.), vindo à parte exequente 

requerer a realização de penhora eletrônica.

Ante ao exposto, defiro o pedido de penhora formulada pela parte 

exequente as folhas 192/193, determino que se proceda a ordem de 

bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via sistema Bacenjud, a fim de 

penhorar numerário em conta bancária existente em nome da parte 

executada, até o limite do valor exequendo, mantenha-se o processo em 

gabinete, por 48 horas, ou até que se processe a ordem expedida junto ao 

Banco Central do Brasil.

 Sendo a busca Bacenju insuficiente ou negativa, determino que se 

proceda a busca no Detran para penhora de veículo pertencente a parte 

executada.

 As buscas eletrônicas realizadas em nome da parte executada obtiveram 

resultado negativo. A solicitação de bloqueio via Bacenjud não encontrou 

valor disponível para penhora na conta bancária da parte executada, e no 

Detran, a busca realizada via Renajud também obteve resultado negativo, 

em razão de não inexistir veículos cadastrado em nome da parte 

executada, conforme relatório anexado nos autos.

 Assim, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, para 

normal prosseguimento desta execução, fundamentado no que dispõe o 

artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino a penhora de bens que 

guarnecem a residência da parte executada, tantos quantos bastem para 

garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, 

conforme disposto no artigo 833 do CPC, devendo a parte exequente 

trazer para os autos o atual endereço da parte executada, para posterior 

prosseguimento do feito.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

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.: 866924 Nr: 7121-85.2014.811.0041

 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: LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES CMERCIAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERALI CENTRO DE SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS LTDA ME, RÉGIS LIBERALI WEISSHEIMER, RAMO 

SISTEMAS DIGITAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FLAVIO ANDRADE 

ZAMARIOLI - OAB:8434/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSÉ GARCIA - 

OAB:134.719/SP, MARCELO EDVINO LUFT - OAB:13265/MT

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora contrarrazoar 

acerca dos Recursos de Apelação de fls. 550/575 e 576/584.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1147183 Nr: 30487-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCARO HOTÉIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA FELDKIRCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, efetuar o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 13344 Nr: 6221-64.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL LOCADORA DE VEÍC. EQUIP. ESPECIAIS SERV. E 

COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DA SILVA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, CLAUDIO CESAR CORDEIRO - 

OAB:4713/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, efetuar o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 929736 Nr: 49151-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS LTDA, GUSTAVO 

HENRIQUE FREGONEZZI MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALITZKI E GALITZKI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT, MARIA ODETTE FERRARI PREGNOLATTO - 

OAB:OAB/SP 80.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que encaminho intimação do exequente para manifestar no feito. 

Dito Isto, segue a referida sentença:(...) Transitado em julgado, INTIME-SE 

a parte Exequente para requerer o que entender de direito, exibindo 

demonstrativo atualizado do débito, e, após, INTIME-SE o devedor (art. 

513, §2º IV do CPC) para pagamento do débito, sob pena de multa e 

honorários advocatícios relativo à fase de cumprimento de sentença 

previsto no artigo 523 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 392247 Nr: 24127-81.2009.811.0041

 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: MAIZA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA FRANGE CALDAS, 

CASSEMIRO ABREU E MELO, HILÁRIO CELSO FONTANA, JOÃO JOSÉ 

GONÇALVES DA SILVA, GEORGINA A. V. BORGES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT, FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI BALDO 

- OAB:MT/13.145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 3437, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, 

JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para contrarrazoar 
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acerca do Recurso de Apelação contido nas fls. 212/231 do presente 

processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 220464 Nr: 28813-58.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVALDO FILÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO ALBERTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE 

SOUZA - OAB:7555-MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - 

OAB:8661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BROMBERG GONCALVES DE 

RESENDE - OAB:4361/MT

 PROCESSO CÓDIGO N. 220464

VISTOS,

 Com relação ao petitório de fls. 254/279, vale destacar que embora os 

embargos de terceiro sejam a via mais adequada para que o BANCO 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A possa 

resguardar seus interesses perante a efetivação de constrição judicial 

que recaiu sobre o veículo Kia Motors/Soul, placas AUE-2361, no presente 

caso, a inadequação da via eleita não trará prejuízo às partes.

Ademais, diante da informação da instituição financeira que o veículo 

supra descrito foi retomado (fl.278/279) em decorrência da inadimplência 

do contrato de financiamento, resta devidamente comprovado que o bem 

objeto de discussão não integra o patrimônio da parte Executada, torna, 

portanto, indevida a ordem de restrição judicial-Renajud (fl.224)

Dessa forma, por ser legítima a pretensão do Banco, determino o imediato 

desbloqueio da restrição RENAJUD tão somente com relação ao referido 

veículo.

No mais, como a parte Exequente já manifestou interesse na penhora de 

eventual valor da venda do bem (fl.282/285) e estando o veículo na posse 

do banco desde 24/08/2017, INTIME-SE o r. causídico do BANCO AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (fls. 254/279), para 

trazer aos autos no prazo de 10 (dez) dias o extrato atualizado do 

processo de busca e apreensão do veículo constrito e o se for o caso o 

valor da venda do bem nos termos do artigo 2º do Decreto Lei n.911/69;

Cumpra-se as demais deliberações constantes na decisão de fls. 243.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1164336 Nr: 37694-38.2016.811.0041

 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: JOSÉ MARIA MARQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO FILÓ, MARCO ANTONIO 

ALBERTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BROMBERG GONCALVES DE 

RESENDE - OAB:4361/MT, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7555-MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:8661/MT

 PROCESSO CÓDIGO N. 1164336

VISTOS,

 CHAMO O FEITO A ORDEM.

Verifico que não há certidão quanto à citação/intimação do 2º Embargado 

MARCO ANTONIO ALBERTINI para os termos da ação.

Desta feita, devolvo os autos ao cartório para as devidas providências, a 

fim de evitar posterior alegação de nulidade.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1223397 Nr: 12635-14.2017.811.0041

 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: TARCISIO MENUSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO FILÓ, MARCO ANTONIO 

ALBERTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BROMBERG GONCALVES DE 

RESENDE - OAB:4361/MT, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7555-MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:8661/MT

 PROCESSO CÓDIGO N. 1223397

VISTOS,

 CHAMO O FEITO A ORDEM.

Verifico que não há certidão quanto à citação/intimação do 2º Embargado 

MARCO ANTONIO ALBERTINI para os termos da ação.

Desta feita, devolvo os autos ao cartório para as devidas providências, a 

fim de evitar posterior alegação de nulidade.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 450933 Nr: 23395-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAÍDE DA CONCEIÇÃO DA SILVA, DAVIDE PASCOAL 

FRANCIO, ERNA SEEFELDT ZELLMANN, FRANCISCA LIMA SAMPAIO 

FUZZETI, GILSON PEREIRA DE SANT ANNA, JAIME MANINI, NEY DE 

GONZAGA RIBEIRO, OSMAR PERES AUSSEK, RAULINO CARNEIRO DOS 

SANTOS, RUY DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:13992-A/MT, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT, 

RUY DE SOUZA GONÇALVES - OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos.

Ante o teor do acordão juntado aos autos às fls. 396/398, INTIMO o 

executado, VIA DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

sobre o cálculo apresentado pela contadoria judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 214384 Nr: 23335-69.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEI EDMAR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE ASVOLINSQUE, MARIA HELENA 

RONDON LUZ, REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:12.130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6.687/MT, FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA - 

OAB:7471, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - OAB:6842/MT, MILTON 

VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8.616/OMT, SALVADOR POMPEO DE BARROS FILHO 

- OAB:5714-OAB/MT

 Certifico que, encaminho intimação da advogada Drª. Janaina Cristina De 

Avila Costa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceder com a 

devolução dos autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 881679 Nr: 17800-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IRENO GOMES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 881679

VISTOS,

INDEFIRO a juntada da declaração de renúncia dos demais herdeiros às 

fls.82/84, visto que consta sem reconhecimento de firma, conforme 

determinado na decisão de fls. 77, Como também não vieram 

acompanhados das cópias dos documentos pessoais dos mesmos.

Desta feita, determino a intimação da parte Requerente, por seu advogado 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, suprir a falha, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra o processo, bem ainda, 

decorrido o prazo sem manifestação logo, o valor da indenização deverá 

ser pago a Autora limitada a sua cota-parte, qual seja, 1/7 (um sétimo).

Decorrido o prazo acima assinalado, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1015703 Nr: 30009-14.2015.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIFORMAS COMERCIO DE MODA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:5344/MT, JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - 

OAB:6948/MT

 Proc código n° 1015703

VISTOS,

 Intime-se a parte Requerida para manifestar quanto ao pedido de extinção 

do feito de fls. 105, Como também em relação às custas processuais, sob 

pena de concordância tácita.

 Decorrido o prazo voltem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1321334 Nr: 13584-04.2018.811.0041

 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: DORIVAL LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDIO LOTUFO, ONIOVALDO NUNES DE 

FREITAS, SOTRAUMA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - 

OAB:13206/MT, GABRIELA BENINE SALICIO - OAB:OAB/MT18.224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado ODAIR APARECIDO BUSIQUIA, para, no prazo de 

03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca 

e apreensão

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 801267 Nr: 7697-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDIO LOTUFO, ONIVALDO NUNES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON NEVES ALVES - 

OAB:6182/MT, ODAIR A BUSÍQUIA - OAB:OAB/11.564-A

 Intimação do advogado ODAIR APARECIDO BUSIQUIA, para, no prazo de 

03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca 

e apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354059 Nr: 24456-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CAMARGO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNADETE FATIMA FLORENTINO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, providenciar o 

recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 403046 Nr: 34985-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. O. D, FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESI ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, GRACE KAREN DECKER - OAB:7007/MT

 Certifico que, encaminho intimação para o advogado dr. Pablo Jose Melatti 

para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceder com a devolução 

dos autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 370061 Nr: 6660-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TV Gazeta Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE AFIRMATIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 6660-89.2009.811.0041 Cód. 370061

Procedimento: Cumprimento de Sentença/Processo de Cumprimento de 

Sentença.

Parte Autora: Tv Gazeta Ltda

Parte Requerida: Faculdade Afirmativo

Data: 27 de Agosto de 2018.

Horário: 13h30min

PRESENTES

O MM. Juiz Yale Sabo Mendes, a parte requerente representado pela 

preposta Russelle da Silva Menezes, seu d. advogado Dr. Marcelo 

Ambrosio Cintra (OAB/MT 8934).

AUSÊNTES

A parte requerida e seu representante legal.

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência pelo MM. Juiz, inquiriu as partes pela possibilidade de 

acordo, não sendo apresentada proposta pela parte requerida.

 O d. advogado da parte autora requereu que considerando a petição das 

fls. 230/231, considerando o desinteresse pela composição amigável 

pretendida diante das ausências do presente feito, requer pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 77 de 656



cumprimento do mandado de fls. 234 do referido autos.

 DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

“Vistos:

1 – Juntem nos autos os documentos apresentados em audiência.

2 – Voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

3 - As partes presentes saem cientes e intimadas desta decisão. 

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi determinado o encerramento deste 

termo.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1241553 Nr: 18573-87.2017.811.0041

 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: ADEVAIR BATISTA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21.354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca das fls. 36/52.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 332670 Nr: 3557-11.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVERGINA JESUS DE PINHO, ARETINO CELSO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PEREIRA, JULIO CESAR PEREIRA 

JUNIOR, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9.461-MT, BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - OAB:9461 

MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, 

GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, MIRO AGOSTINHO DAS 

NEVES - OAB:12.818/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Ruraldo Nunes 

Monteiro Filho para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceder com a 

devolução dos autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 326040 Nr: 25715-94.2007.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABADIA BARROS MACIEL LEMOS DOS 

SANTOS, NILZA MARIA BARROS MACIEL CORREA, TEÓCLES ANTUNES 

MACIEL NETO, HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE, SERGIO ADIB 

HAGGE, FELICIO CARLOS LEMOS DOS SANTOS, HUGO PEDRO BARROS 

MACIEL CORREA, RITA DE CÁSSIA MENDONÇA PLECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - 

OAB:3221/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO NUNES DA CUNHA NETO 

- OAB:3146/MT, Luiz Fernando Lemos dos Santos - OAB:3098/MT, 

OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - OAB:18229, SERGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Dr. Sergio Adib Hage 

para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceder com a devolução 

dos autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1148101 Nr: 30832-51.2016.811.0041

 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: JOSE APARECIDO FORTES GAMBARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA O. SANTOS 

FERREIRA - OAB:10.765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 151/156.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 810486 Nr: 16977-10.2013.811.0041

 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 ALBERTO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Certifico que, encaminho intimação do(a) advogado(a) Dr(a) . Juscileny 

Siqueira Campos Ferlete, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceder 

com a devolução dos autos sob pena de busca e apreensão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1026833-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA REVERDITO VIVEIROS (ADVOGADO(A))

REGINA REVERDITO VIVEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1026833-05.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se ação denominada 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por REGINA REVERDITO VIVEIROS em face da concessionária 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

objetivando a declaração de inexistência de débitos relativos ao consumo 

de energia elétrica na unidade consumidora nº6/2044384-2 de titularidade 

a Autora, referente aos meses de junho a agosto/2018, com pedido de 

tutela de urgência no sentido de a Requerida restabelecer a prestação do 

serviço aparentemente suspenso. Ocorre que, em sua narrativa, a Autora 

relata que propôs ação judicial com a mesma finalidade em relação aos 

débitos dos meses de dezembro/2017 e fevereiro/2018, distribuída em 

22/03/2018 para a 4ª Vara Cível da Capital sob o 

nº1007341-27.2018.811.0041, que teve a tutela deferida em 27/03/2018, 

estando o feito em instrução. Desta feita, considerando a nova roupagem 

conferida pelo CPC/2015 ao instituto da prevenção (artigo 59), é 

imprescindível a reunião no juízo prevento de ações judiciais cujo o objeto 

é conexo, quando idênticos o ato jurídico (vínculo contratual, neste caso, 

mesma unidade consumidora), a fim de evitar decisões conflitantes. Art. 

55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir. [...] § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à 

execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico; Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial 

torna prevento o juízo. No caso dos autos, considerando que a conduta 

reincidente praticada pela Requerida e que originou a distribuição da 

presente demanda, por economia processual principalmente na produção 

de provas e deliberações do juízo, além de que seja promovido juízo de 

convicção uníssono, a reunião das ações naquele juízo prevento é medida 

que se impõe. Desse modo, determino a remessa do processo ao juízo 
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prevento da 4ª Vara Cível desta Capital, com as baixas necessárias. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021109-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & GARGAGLIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS 

UNIVERSITARIOS DE COLIDER (EXECUTADO)

EMILIA PERES GIROLDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

P J E  N .  1 0 2 1 1 0 9 - 8 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ( p )  A p e n s o  n . 

1014440-82.2017.8.11.0041 VISTOS, Nos termos do art. 144, IX do CPC, 

declaro-me impedido para processar o presente feito, por estar litigando 

em desfavor da parte Executada. Encaminhem-se os autos ao substituto 

legal. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027372-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSIELE AMORIM VICENTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1027372-68.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de demanda 

denominada AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS em face 

da concessionária ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO objetivando a revisão da 

fatura relativa ao mês de agosto/2018, com pedido de tutela de urgência 

para que a Requerida se abstenha ou restabeleça a prestação do serviço 

na unidade residencial do Autor. Ocorre que, em sua narrativa, o 

Requerente relata que propôs ação judicial com similitude à esta demanda, 

para apurar faturamento do ano de 2016, distribuída em 07/12/2016 

perante o juízo da 4ª Vara Cível da Capital sob o 

nº102479-05.2016.8.11.0041, estando aquela demanda em fase e 

instrução. Desta feita, considerando a nova roupagem conferida pelo 

CPC/2015 ao instituto da prevenção (artigo 59), é imprescindível a reunião 

de ações judiciais no juízo prevento, quando o objeto for conexo, a fim de 

evitar decisões conflitantes. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. [...] § 2o 

Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à 

ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; Art. 59. O registro 

ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. No caso dos 

autos, considerando que a conduta reincidente praticada pela Requerida e 

que originou a distribuição da presente demanda para apurar faturamento 

em relação à mesma matricula residencial, por economia processual 

principalmente na produção de provas e deliberações do juízo, além de 

que seja promovido juízo de convicção uníssono, a reunião das ações 

naquele juízo prevento é medida que se impõe. Desse modo, determino a 

remessa do processo ao juízo prevento da 4ª Vara Cível desta Capital, 

com as baixas necessárias. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020252-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL LOURENCO PAIS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020252-08.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JOSUEL LOURENÇO PAIS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

18/03/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00, (Treze 

mil e quinhentos reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada 

por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 8339741. A Requerida apresentou contestação id. 

9988215, arguindo em preliminar pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e alegando a não comprovação do pedido 

administrativo e a sua recusa. No mérito, defendeu pela improcedência do 

pedido inicial, ante a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. Requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial acostado no id. 14037791. 

Impugnação à contestação corroborada no id. 12059100. As partes 

manifestaram pela concordância do exposto no laudo pericial, (id. 

14369233 e 14462878). Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Inexistindo 
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outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 8339741), 

Relatório Médico (id. 8339742/8339746), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 14037791, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de Lesão na estrutura crânio-facial, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 14037791), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 6.750,00 (seis 

mil, setecentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em 

parcela ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento da integralidade do 

valor do seguro independentemente do grau das lesões oriundas de 

acidente automobilístico, a incidência de juros e correção monetária sobre 

o montante a partir da entrada em vigor da medida provisória n.340 

(29/12/2006), enquanto a condenação determinou o pagamento do valor 

proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e 

correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas 

processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 
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protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. 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 JOSUEL LOURENÇO PAIS, a quantia de R$ 

6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta 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, 18/03/2017 (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. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022038-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA HELOISA LOPES DA CUNHA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA (AUTOR(A))

MARIANA HELOISA LOPES DA CUNHA (AUTOR(A))

MARIA CAROLINA DE AGUIAR CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1022038-24.2016.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

14154010/14154041 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14154041 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14154029 

conforme acordado na avença. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, conforme estabelecido na avença. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034720-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JOSINETH FRAZAO ARANHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1034720-47.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JOSINETH FRAZÃO ARANHA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

27/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil, quatrocentos e cinquenta reais), referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de 

ocorrência corroborado no id. 10708176. A Requerida apresentou 

contestação id. 12369666, arguindo em preliminar pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e alegando a não comprovação do pedido 

administrativo e a sua recusa. No mérito, defendeu pela improcedência do 

pedido inicial, ante a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. Requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data da propositura 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 15%, (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial acostado no id. 

13384031. Impugnação à contestação corroborada no id. 13976351. Os 

autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e os Relatórios Médicos (id. 10708176), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13384031, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 
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indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 13384031), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento da integralidade do valor do 

seguro independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ai mês a 

partir da citação e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a 

partir do evento danoso, enquanto a condenação determinou o pagamento 

do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação 

dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, 

custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente JOSINETH FRAZÃO ARANHA, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 82 de 656



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, 27/06/2017 (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. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028215-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

GILMAR ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028215-33.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GILMAR 

ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora assevera que, 

ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por expressa 

determinação legal, a seguradora deve receber os documentos que 

acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos 

termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os 

danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, 

condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro Obrigatório, 

as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa 

autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que consta 

oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de 

atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os 

pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14997336). 

Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma 

dezena de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento 

estava amparada na referida ata notarial, diante do considerável 

transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa 

ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de 

forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 28.08.2018, às 15:16.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028169-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECKO ELSO EWALD HELMUT SCHWABE (REQUERENTE)

ARNALDO RAUEN DELPIZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL KARA JOSE NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028169-44.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ECKO 

ELSO EWALD HELMUT SCHWABE REQUERIDO: GABRIEL KARA JOSE 

NETO M Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da 

presente como mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. 

Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 28 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027899-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSEANE RONDON DACONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027899-20.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROSEANE 

RONDON DACONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14959360). 

Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma 

dezena de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento 

estava amparada na referida ata notarial, diante do considerável 

transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa 

ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de 

forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 
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indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 28.08.2018, às 15:16.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027632-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

SERGIO PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 26/11/18 às 09:00, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1026126 Nr: 34838-38.2015.811.0041

 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: JOELSON DAMIÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, UBAJARA SOARES 

DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO RUWER - 

OAB:11311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT, MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Liminar ajuizada por Joelson Damião dos Santos em desfavor do 

Banco Santander S/A e Ubajara Soares de Oliveira Filho.

Infere-se dos autos que a parte requerente e a primeira requerida, Banco 

Santander S/A, entabularam acordo (fls. 137/138).

Verifica-se, ainda, que a parte demandada, à fl. 139, informou o 

cumprimento do acordo, requerendo a extinção do feito.

Em seguida, manifestou-se o autor pelo prosseguimento do feito contra o 

requerido Ubajara Soares de Oliveira Filho e, por fim, requereu o 

julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que as provas são 

suficientes.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifico que o requerente entabulou acordo com o Banco 

Santander S.A, o qual é expressão legítima de suas vontades e 

representa composição para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes acima indicas, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o feito, tão somente em 

relação ao requerido Banco Santander S/A, o que faço com resolução do 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada.

As custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as 

normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso.

As partes acordaram pela dispensa do prazo recursal.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

PROCEDA-SE a Secretaria da Vara com a exclusão do banco requerido do 

polo passivo.

 No mais, CERTIFIQUE-SE quanto à regular intimação e eventual decurso 

de prazo com relação à intimação do requerido Ubajara Soares de Oliveira 

Filho dos termos da decisão de fl. 136.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 408337 Nr: 359-92.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA 

LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, KARLA CRISTINA FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:9.079/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT 7670

 Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por Maria 

Rosa da Cruz em desfavor de Tokio Marine Brasil Seguradora s/a, todos 

qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 228/233), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 235).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 896381 Nr: 27287-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA FORLIN, ENIL SILVA NUNES DA CONCEIÇÃO, 

ETORE PAZIM, LUIZ FERNANDES DIAS, JOSE FERNANDES RIBEIRO, 

JUAREZ ANTONIO CIVIDINI, OSWALDO NEVES DA CRUZ, PETRONILIO 

GOMES DE ARRUDA, PRESENTINA ALVES ELEOTERIO, WALDOMIRO 

JERONIMO MENONCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do cálculo elaborado 

pela contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 831060 Nr: 36748-71.2013.811.0041

 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: V.A COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETAP DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, BANCO ITAU S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820387 Nr: 26629-51.2013.811.0041

 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: COMERCIAL HF COMÉRCIO DE PRODUTOS 

DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBRICA DE ARTEFATOS LATEX SÃO ROQUE 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ALINE YULIKA YANAGUI OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, 

ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10.133, ENIO ZAHA - 

OAB:123.946, FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA - OAB:58079, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões aos embargos de declaração , no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 786912 Nr: 40822-08.2012.811.0041

 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: JANAINA MALHEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 784135 Nr: 37910-38.2012.811.0041

 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: CARAHY JAATHYENSE BRANDÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15.555 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Nesta data, intimo o advogado do autor, Dr. Alvaro da Cunha Neto para 

regularizar o polo ativo, indicando o inventariante ou herdeiro, conforme 

despacho fls.182, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 949573 Nr: 60054-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS, LUIS 

GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS, PEDRO BARTOLOMEU MAIOLINO, 

MARIA AUXILIADORA VIEIRA DA SILVA MAIOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTRA - OAB:11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo as partes para se manisfestarem acerca da avaliação, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 774174 Nr: 27360-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILIO ALVES DA COSTA, AMÉLIA MARIANO 

CALDEIRA, ARISTIDES VIDOTTI, ANTONIO LUIZ PAZELLI, CAROLINE 

ZAGURSKI, DIRON RODRIGUES GOMES, EGIDIO LUIZ TESTON, ELOISA 

MARIA DA SILVA, ELZA DIVINA BORGES GOMES, ELZA TOTOLI DA 

SILVA, ESMAEL JOSÉ DOS SANTOS, GENOVEVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ALESSANDRA CRISTINA MOURO - OAB:161.979/SP, 

ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, ERIKA 

NAZARETH DURÃO - OAB:251.727/SP, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627A, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A, KARINA ALMEIDA BATISTUCI - OAB:178.033-SP, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP- 221.271, PAULO 

EDUARDO PRADO - OAB:182.951/SP, reinaldo tadeu luis rondina 

mandaliti - OAB:257.220/SP, SATOSHI FUKUURA - OAB:108.005/SP

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do cálculo elaborado 

pela contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 81737 Nr: 9038-62.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL NEUROLÓGICO EGAZ MONIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO TREVIZAN - 

OAB:5200/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, THAISA 

AZEVEDO - OAB:8747-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT

 Vistos.

Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença em que a parte 

exequente juntou aos autos a petição informando que as partes firmaram 

acordo (fls. 314/316).

Em seguida, a parte exequente foi intimada, por intermédio de seu patrono, 

para informar quanto ao integral cumprimento da avença, sob pena de, no 

silêncio, entender-se que a transação foi regularmente cumprida (fl. 327).

Não obstante, consoante certidão de fl. 328, a exequente deixou 

transcorrer in albiso prazo para manifestação.

 É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a confirmação tácita da quitação integral do débito 

exequendo, a extinção da presente execução é medida que se impõe.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente à espécie.

 Os honorários advocatícios e as custas processuais deverão ser 

arcados na forma pactuada.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 18681 Nr: 1877-74.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE CASTRO NEVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE AREA LEÃO MONTEIRO, 

ADRIANA CORREA DA COSTA DE ÁREA LEÃO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, APARECIDO TERNOVOI DE MORA - OAB:, 

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - OAB:15894 

oab/mt, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 

- OAB:5882, João Celestino Correa da Costa Neto - OAB:4611-B/MT

 Vistos. Considerando que restou infrutífera a penhora de numerários, 
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DEFIRO o pedido de penhora das quotas do capital social do executado 

Leonardo de Area Leão junto a empresa C.G.B. Agência de Viagens e 

Turismo Ltda, portadora do CNPJ nº 36.950.210/0001-98, tendo em vista 

que expressamente consentida pelo art. 835, inciso IX, do Código de 

Processo Civil.Nesta hipótese, LAVRE-SE o pertinente termo de penhora e 

OFICIE-SE a Junta Comercial do Estado para que registre a 

indisponibilidade das quotas sociais de titularidade do executado na 

referida empresa.Sem prejuízo do disposto supra, na forma do art. 841 do 

Código de Processo Civil, 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, 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.Anoto que a penhora de quotas ora efetivada não 

acarretará a inclusão do credor como novo sócio, pois, havendo restrição 

ao seu ingresso no quadro societário, deve ser facultado à sociedade, na 

qualidade de terceira interessada, remir a execução, remir o bem ou 

conceder a si própria e aos demais sócios a preferência na aquisição de 

quotas em hasta pública a tanto por tanto.Nos termos do disposto no art. 

861 do Código de Processo Civil, INTIME-SE, por carta com aviso de 

recebimento, a empresa C.G.B. AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos:1.apresentar balanço 

especial, na forma da lei;2.oferecer as quotas penhoradas aos demais 

sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual, depositando 

em juízo o valor apurado, em dinheiro;3.no caso de não haver interesse 

dos sócios na aquisição das ações, proceder com à liquidação das quotas 

ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.(...). 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1092180 Nr: 7142-90.2016.811.0041

 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: PAULINA DE FIGUEIREDO SANTANA, LUCIANE 

FIGUEIREDO SANTANA, THOMÉ ANASTACIO SANTANA FILHO, LOUZANA 

FIGUEIREDO SANTANA, LUIZ FIGUEIREDO SANTANA, LUCINEIA 

FIGUEIREDO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (18.07.2015), 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, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

23 de Agosto de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 92655 Nr: 7117-10.1998.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME ANTÔNIO MALUF, JOSÉ RICARDO DE 

MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO AURÉLIO DE CARVALHO, JOSÉ 

EDUARDO PORTO, NEIDE LEITE DE BARROS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VIDAL - 

OAB:2.679/MT

 Vistos.

Diante da ausência de manifestação da parte interessada, AGUARDE-SE 

pelo prazo de 30 (trinta) dias a iniciativa da parte interessada quanto ao 

início da fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 440728 Nr: 17379-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER, TATIANE FIGUEIREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUILIO NAVES JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizada por Namir Luiz Brenner e Tatiane 

Figueiredo da Silva em desfavor de Duílio Naves Junqueira.

Durante o regular trâmite do feito, a parte executada juntou comprovantes 

de depósitos (fl.247 e fl. 275), sendo expedido alvará eletrônico (fls.290).

 Salienta-se, ainda, que foi expedido alvará a parte devedora pelo 

excesso de execução (fl.289).

Verifica-se, por fim, que as exequentes foram intimadas para 

manifestarem se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de, no silêncio, entender-se o débito foi quitado (fl. 292). Contudo, 

mantiveram-se inertes (fl. 293).

É o breve relatório.

DECIDO.

 Tendo em vista a confirmação tácita da quitação integral do débito 

exequendo, a extinção da presente execução é medida que se impõe.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente à espécie.

 As custas processuais já se encontram recolhidas, conforme se espelha 

dos cálculos da contadoria judicial (fls. 284/285).

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1147906 Nr: 30773-63.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO LAZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 “Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço 

para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no 

valor de R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e 

cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(30.07.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ.”Outrossim, permanece o 

restante da decisão na forma em que foi prolatada. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 02 de Agosto de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 92651 Nr: 7116-25.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME ANTÔNIO MALUF, JOSÉ RICARDO DE 

MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO AURÉLIO DE CARVALHO, JOSÉ 

EDUARDO PORTO, NEIDE LEITE DE BARROS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VIDAL - 

OAB:2.679/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls.540, oficie-se a JUCEMAT nos exatos termos 

requeridos no item 6 de fls.540.

No mais, diante da ausência de manifestação da parte interessada, 

AGUARDE-SE pelo prazo de 30 (trinta) dias a iniciativa da parte 

interessada quanto ao início da fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 68280 Nr: 4874-54.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SÃO CHARBEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXACO BRASIL S/A - PRODUTOS DE 

PETRÓLEO, JOSEPH LOUTFI KASSAB, CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BARROS DE MACEDO 

- OAB:7667/MT, JOAO NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, JOSE CARLOS AZEVEDO - OAB:45576/MG, JULIO 

CÉSAR LEÃO COELHO - OAB:37841/MG, MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2973-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida nos autos de Ação 

Revisional de Aluguel ajuizado por Texaco S/A Produtos de Petróleo em 

desfavor de Auto Posto São Charbel Ltda.

A parte executada às fls.1643 informou a quitação do débito.

Assim, INTIME-SE, o exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da quitação, sob pena de, no silêncio, anuir tacitamente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1047580 Nr: 45215-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:16.455

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls.96/99, uma vez que o protocolo da averbação 

realizado pelo exequente aos 14.03.2016 (fls.58), foi recusado de maneira 

correta pelo cartório (fls.66), uma vez que, na época do protocolo, havia o 

registro de alienação fiduciária ao Banco Bradesco, baixado apenas em 

19.04.2016, fato que impossibilitava a averbação da penhora.

Destarte, não comporta guarida o pedido formulado pelo exequente.

Considerando que os autos já foram sentenciados às fls.65, arquive-se o 

presente feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 23 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 92888 Nr: 7118-92.1998.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNDEMBERG SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO AURÉLIO DE CARVALHO, NEIDE 

LEITE DE BARROS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia Regina de Melo Fort - 

OAB:4378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VIDAL - 

OAB:2.679/MT

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls.21.

Às providências.

 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.: 874660 Nr: 13161-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO FERRAMOSCA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA, LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE 

BARROS - OAB:7.600/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA 

- OAB:8.719/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 898094 Nr: 28384-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMAEL RODRIGUES DE JESUS

 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

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por Esmael 

Rodrigues de Jesus em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 218/221), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 223).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 228853 Nr: 35957-83.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCE ANTONIA MOREIRA, R.T.M.A., A.G.M.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CARLOS CERATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT, 

DENISE ELAINE CUISSI - OAB:9664-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT, NAMIR LUIZ BRENER - OAB:11326

 Vistos.

Cuida-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença.

 Compulsando os autos, verifica-se que a a parte executada pugnou, às 

fls.628, pela designação de audiência para tentativa de conciliação.

A exequente, a seu turno, manifestou sua concordância com a 

designação do ato às fls.630

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 

09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04.

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.

Considerando haver intresse de incapaz nos autos, cientifique-se o 

Ministério Público acerca da designação do ato.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1032935 Nr: 38085-27.2015.811.0041

 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: LUZIA CANDIDA DA CONCEIÇÃO

 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/MT

 Vistos.

DEFIRO o levantamento do valor pago a título de honorários periciais, ante 

a não realização da pericia agendada.

 EXPEÇA-SE alvará em favor Seguradora Líder, conforme dados 

bancários informados à fls. 115/116.

Arquive-se

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1108467 Nr: 14082-71.2016.811.0041

 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: CREUZA MORAIS DE CAMPOS

 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

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por Creuza 

Morais de Campos em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 107/112), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 114).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1120969 Nr: 19216-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VALLEJO DAS CHAGAS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por 

Sebastião Vallejo das Chagas em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 117/120), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 121/122).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1023650 Nr: 33743-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADJAMIR DE CAMPOS LEITE, LAERTON 

MARTINS CAMPOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO VICENTE FARIAS - 

OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO DE 

CARVALHO E SILVA - OAB:25639

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls. 64-69, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 900556 Nr: 30262-36.2014.811.0041

 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: ALTAMIR LUIZ MARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:16.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246662/SP, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200.488, RAFAEL 

CANDIDO FARIA - OAB:261.519/SP

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, transitada em julgado a sentença 

parcial proferida nos autos (fls. 233/236), a parte vencedora apresentou 

pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença.

Não obstante, considerando que o presente feito foi apenas parcialmente 

julgado, DETERMINO a formação de novos autos para processamento do 

referido pedido, a ser distribuído por dependência como incidente de 

cumprimento de sentença.

Necessário, contudo, que a parte exequente instrua o pedido de 

cumprimento de sentença com as peças processuais indispensáveis a 
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comprovação da existência do débito (título executivo judicial e certidão de 

trânsito em julgado), da representação das partes e da citação da parte 

requerida no processo de conhecimento.

Assim sendo, PROCEDA-SE com o desentranhamento da petição de fls. 

233/236, assim como da manifestação de fl. 245 e dos documentos que a 

acompanham, remetendo-os à distribuição, juntamente com fotocópia do 

presente decisum.

Em seguida, já nos autos distribuídos por dependência, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial, acostando ao feito os documentos indispensáveis à deflagração da 

fase de cumprimento de sentença, quais sejam: petição inicial, prova da 

citação, procurações e eventuais substabelecimentos das partes, 

sentença e/ou acórdão e certidão de trânsito em julgado.

Em igual prazo, deverá a parte exequente manifestar-se quanto à 

manifestação de fl. 245, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 766580 Nr: 19342-71.2012.811.0041

 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: HERBERT MATTOS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA ALVES MACHADO VIDAL DA 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, SELMA PAES - OAB:OAB/SP 183.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1116272 Nr: 17130-38.2016.811.0041

 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: LAURENIL NUNES DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por Laurenil 

Nunes de Pinho em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 117/122), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 124).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 951429 Nr: 629-43.2015.811.0041

 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: JEFERSON LUIZ TIBIS MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por 

Jeferson Luiz Tibis Meireles em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro Dpvat S/A, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 151/156), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 158).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1107356 Nr: 13547-45.2016.811.0041

 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: JOSE HELIO OLIVEIRA FRANCISCO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 420182 Nr: 6223-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORBETE NOGUEIRA BORGES, MARIA 

CAROLINA PISCIOTTA NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:9097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida para efetuar pagamento do débito, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 774174 Nr: 27360-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILIO ALVES DA COSTA, AMÉLIA MARIANO 

CALDEIRA, ARISTIDES VIDOTTI, ANTONIO LUIZ PAZELLI, CAROLINE 

ZAGURSKI, DIRON RODRIGUES GOMES, EGIDIO LUIZ TESTON, ELOISA 

MARIA DA SILVA, ELZA DIVINA BORGES GOMES, ELZA TOTOLI DA 

SILVA, ESMAEL JOSÉ DOS SANTOS, GENOVEVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ALESSANDRA CRISTINA MOURO - OAB:161.979/SP, 

ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, ERIKA 

NAZARETH DURÃO - OAB:251.727/SP, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627A, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A, KARINA ALMEIDA BATISTUCI - OAB:178.033-SP, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP- 221.271, PAULO 

EDUARDO PRADO - OAB:182.951/SP, reinaldo tadeu luis rondina 
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mandaliti - OAB:257.220/SP, SATOSHI FUKUURA - OAB:108.005/SP

 Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de nulidade, porque não 

houve qualquer vício a provocá-la, seja no procedimento adotado ou na 

citação.Resta prejudicado o pedido de suspensão do feito, uma vez que o 

valor levantado em favor dos exequentes foi somente o incontroverso, 

inclusive com a concordância do requerido. Assim, nos termos do art. 

475-J do CPC/1973 (atualmente com correspondência no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015), APLICO a multa de 10% somente sobre o controverso, 

devendo tal débito, ainda, ser majorado no mesmo percentual em razão 

dos honorários advocatícios, com correção desde a data da citação no 

presente cumprimento de sentença [03.12.2012 – fls. 254].Consigno que a 

incidência da multa aludida não deverá incidir sobre o valor total do débito 

executado, razão pela qual o valor incontroverso, inclusive, já levantado 

pelos exequentes, não deverá ser incluído no cômputo de 10%. 

Evidentemente, na hipótese de não haver débito remanescente, isto é, 

caso se apure que o valor já levantado satisfaz a dívida, como afirma o 

requerido, a multa será afastada. Diante da divergência nos valores 

apresentados pelas partes, encaminhem-se os autos ao Contador Judicial 

para realização dos cálculos.O cálculo deverá observar a inclusão dos 

expurgos posteriores, juros remuneratórios e demais parâmetros da 

sentença executada (fls. 213/218), além da multa aplicada nesta decisão – 

a incidir somente sobre eventual crédito remanescente.Ultimados os 

cálculos, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 

dias.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 774174 Nr: 27360-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILIO ALVES DA COSTA, AMÉLIA MARIANO 

CALDEIRA, ARISTIDES VIDOTTI, ANTONIO LUIZ PAZELLI, CAROLINE 

ZAGURSKI, DIRON RODRIGUES GOMES, EGIDIO LUIZ TESTON, ELOISA 

MARIA DA SILVA, ELZA DIVINA BORGES GOMES, ELZA TOTOLI DA 

SILVA, ESMAEL JOSÉ DOS SANTOS, GENOVEVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ALESSANDRA CRISTINA MOURO - OAB:161.979/SP, 

ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, ERIKA 

NAZARETH DURÃO - OAB:251.727/SP, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627A, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A, KARINA ALMEIDA BATISTUCI - OAB:178.033-SP, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP- 221.271, PAULO 

EDUARDO PRADO - OAB:182.951/SP, reinaldo tadeu luis rondina 

mandaliti - OAB:257.220/SP, SATOSHI FUKUURA - OAB:108.005/SP

 Vistos em correição.

 Por algum equívoco, o sistema trocou o nome do réu de Bradesco para 

Unimed.

 Assim, primeiramente, encaminhe os autos ao Distribuidor para 

regularização.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1061545 Nr: 51664-42.2015.811.0041

 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: WEVERTON FERREIRA DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1023650 Nr: 33743-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADJAMIR DE CAMPOS LEITE, LAERTON 

MARTINS CAMPOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO VICENTE FARIAS - 

OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO DE 

CARVALHO E SILVA - OAB:25639

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls. 294-305 , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1089039 Nr: 5729-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GTDS, RONALDO TEODORO DE SOUZA

 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

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1103275 Nr: 11807-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE GOMES 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 César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fls. 140).

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1114894 Nr: 16633-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONEI DE OLIVEIRA

 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
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 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fls. 143/144).

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1166948 Nr: 38785-66.2016.811.0041

 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: CNN INOX E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da petição das 

fls. 64-69 , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Nesta data, intima-se a parte autora para requerer o que de direito for, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1648 Nr: 5851-85.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORNA ARMAZÉNS GERAIS LTDA., EULES 

EDÉSIO ALVES SORNA, SANDRA MARIA MARTINS SORNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILZA MARIA VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:5050, José Rubens Falbota - OAB:10171/MT, MARCELLE MARIA 

DE FREITAS LEON BORDEST - OAB:OAB/MT 9.570, MARCELO DOS 

SANTOS BARBOSA - OAB:6940-MT, TANIA MARIA PORTO DE 

MORAES - OAB:5838, Vânia Regina de Melo Fort - OAB:4378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ARRUDA PINTO - 

OAB:2.425-MT, RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT

 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.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1009239 Nr: 27245-55.2015.811.0041

 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: ROGERIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fls. 88).

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 863795 Nr: 4629-23.2014.811.0041

 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: NATALIRDES NEVES DE CAMPOS BOTELHO, PAULO 

VICTOR HIDENOBU HASHIMOTO LEITE, SAL TRANSPORTES R TURISMO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, Daniel Rachewski Scheir - OAB:16.449-MT, 

EDUARDO MAHON - OAB:6.636/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O, JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se a parte autora para requerer o que de direito for, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 8533 Nr: 1338-16.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HIDEO MATSUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Azul - Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

GABRIEL ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327/B-MT, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 Vistos.Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença.É a 

síntese.DECIDO(ii)Honorários SucumbenciaisCompulsando os autos, 

verifica-se que, conforme informado às fls.200, há um saldo 

remanescente de R$ 20.474,90 (vinte mil quatrocentos e setenta e quatro 

reais e noventa centavos), sendo que neste valor está incluso 15% 

(quinze por cento) de honorários advocatícios, além de um valor 

remanescente da condenação.Destarte, considerando que não houve a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 91 de 656



quitação dos honorários sucumbenciais arbitrados às fls.27, poderá o 

causídico requerer o cumprimento de sentença dos referidos honorários. 

No mais, considerando a existência de saldo remanescente do valor da 

condenação, INTIME-SE o exequente para requerer, o que entenderem 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 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1148203 Nr: 30873-18.2016.811.0041

 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: ODAIR ALVES DE SOUZA JUNIOR

 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

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1047346 Nr: 45065-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEMERSON SOUZA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do valor 

depositado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 906901 Nr: 34824-88.2014.811.0041

 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: ARLAN DIAS LEMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 “Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE com resolução do mérito os pedidos da 

ação de cobrança de seguro obrigatório, para condenar a requerida ao 

pagamento no importe de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (10.05.2008).”Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 929648 Nr: 49100-27.2014.811.0041

 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: CAIO ROMEO DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS - OAB:, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fls. 165).

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1062989 Nr: 52339-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO NOGUEIRA BARBOSA

 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

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fls. 165).

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1075014 Nr: 57517-32.2015.811.0041

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 92 de 656



TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES PATEIS

 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

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pedido de 

desarquivamento dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 864638 Nr: 5339-43.2014.811.0041

 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: JERONIMO MARINHO DE OLIVEIRA, ANA CASSIA LIMA 

DE OLIVEIRA, NLDO, JOAO PAULO LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT, ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - OAB:9.107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por 

Jeronimo Marinho de Oliveira e Ana Cassia Lima de Oliveira em desfavor 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A, todos 

qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 124/129), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 130).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 881495 Nr: 17697-40.2014.811.0041

 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: OSVALDO BATISTA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fls. 235).

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945525 Nr: 57741-04.2014.811.0041

 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: CASSIO TOMICHÁ

 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

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts.526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fls. 139).

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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870532 Nr: 9984-14.2014.811.0041

 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: JHONNY QUINTINO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUANDER JUNIOR DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.174/MT, RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HUANDER JUNIOR DE AMORIM, Cpf: 

03819877100, Rg: 17015243, Filiação: Maria Benedita de Andrade, data de 

nascimento: 08/01/1991, brasileiro(a), casado(a), fiscal de prevenção de 

perdas, Telefone 65 9268-9759. 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 indenização por danos materiais e morais para 

que seja o requerido condenado ao ressarcimento dos danos materiais ao 

requerente no montante de R$ 5.125,42 ( cinco mil cento e vinte e cinco 

reais e quarenta e dois centavos) e o requerido seja condenado a 

indenizar o requerente pelos danos morais sofridos, com base nas provas 

acostadas, firme na doutrina e jurisprudência declinadas, nos aspectos 

satisfativos, sancionatório, punitivos e inibidores que o caso requer, no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou ao que a Vossa Excelência julgar 

como satisfativos/punitivos.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que foram 

esgotadas as tentativas de buscas para localização da parte requerida, 

razão pela qual a citação ficta mostra-se cabível, pelo que DEFIRO o 

pedido da fls. 68. EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 
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do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.Faça constar no edital de citação que, ocorrendo à revelia, será 

nomeado curador especial para defesa dos interesses do 

réu.Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta 

Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, 

do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Apresentada 

contestação pelo curador especial, intime-se a parte autora para impugnar 

e requer o que entender cabível.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Priscilla Rodrigues de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 07 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812644 Nr: 19133-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO AUGUSTO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAIS CLAUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - 

OAB:16.392 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CEREAIS CLAUS LTDA, CNPJ: 

08386750000155. 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 Consignação de Pagamento para que seja 

autorizado o depósito em juízo, no valor de R$ 227,82 (duzentos e vinte e 

sete reais e oitenta e dois centavos), referente ao valor principal de R$ 

130,00 atualizado pela correção monetária, mais juros de 1% ao mês, 

conforme preconiza o Código de Processo Civil em seu artigo 893, inciso I.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que foram 

esgotadas as tentativas de buscas para localização da parte requerida, 

razão pela qual a citação ficta mostra-se cabível, pelo que DEFIRO o 

pedido da fls. 60/61. EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 

do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.Faça constar no edital de citação que, ocorrendo à revelia, será 

nomeado curador especial para defesa dos interesses do 

réu.Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta 

Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, 

do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Apresentada 

contestação pelo curador especial, intime-se a parte autora para impugnar 

e requer o que entender cabível.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Priscilla Rodrigues de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 07 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939607 Nr: 54396-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA SERVIÇOS E PEÇAS LTDA, JOSE 

RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO MORAIS FILHO - 

OAB:13.885/MT, MANOEL CASADO JUNIOR - OAB:16.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE RODRIGUES GONÇALVES, Cpf: 

04117166700, brasileiro(a), Telefone 2122646875. 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 Consignação rm pagamento C/C Tutela 

Antecipada. Conforme os autos. O autor pede ajuda ao poder juduciario, 

para sanar sua divida e seu nome excluido de CCF demais orgãos de 

restrição ao crédito no que diz respeito ao cheque.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que foram 

esgotadas as tentativas de buscas para localização da parte requerida, 

razão pela qual a citação ficta mostra-se cabível, pelo que DEFIRO o 

pedido da fls. 55/57. EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 

do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.Faça constar no edital de citação que, ocorrendo à revelia, será 

nomeado curador especial para defesa dos interesses dos 

réus.Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta 

Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, 

do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Apresentada 

contestação pelo curador especial, intime-se a parte autora para impugnar 

e requer o que entender cabível.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISLAYNE CRISTINA DE 

ARRUDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 08 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935371 Nr: 52249-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TOPAZIO, ITACIR RODRIGUES DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENOR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALCENOR ALVES DE SOUZA, Cpf: 

55064108753, Rg: 464390-7, Filiação: Saturnina Rodrigues de Souza e 

João Alves de Souza, data de nascimento: 24/12/1959, brasileiro(a), 

casado(a), advogado oab/mt 3.670-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 Monitória. Conforme os autos, o requerido é 

proprietario e possuidor do apartamento em epigrafe, Ocore que, o 

requerido não vem cumprindo com suas obrigaçoes de condominio, 

deixando de efetuar diversos pagamentos. O requerente por diversas 

tentantivas tentou solucionar esse inadimplento, porém todas restaram 

infrutiferas. Diante disso, não restou outro caminho, senão as vias 

judiciais para a obtenção de sua pretensão.

Despacho/Decisão: Defiro o pedido da fls. 65. Expeça-se edital de citação 
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com prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades 

legais, indicados no art. 257 do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no 

átrio do Fórum, certificando-se nos autos.Faça constar no edital de 

citação que, ocorrendo à revelia, será nomeado curador especial para 

defesa dos interesses do réu.

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, GISLAYNE CRISTINA DE 

ARRUDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 08 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892104 Nr: 24616-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA, ANNALÚ BORGES 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A, JGM IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REY CARVALHO 

RACHID - OAB:12.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - OAB:11660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JGM IMÓVEIS. 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 Obrigação de Fazer C/C Indenização por 

Danos Morais. Conforme nos autos.O autor assinou um contrato de 

promessa de compra e venda, tendo como objeto um imóvel, No entando 

os requeridos não cumpriram com o contrato firmado, alegando estar com 

obra em atraso. O autor por varias vezes tentou resolver entrar em 

contato com a requerida, porém não houve exito. Diante disso dos fatos 

narrados, não restou a ele alternativa senão a propositura demanda.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que foram 

esgotadas as tentativas de buscas para localização da parte requerida 

JGM Imóveis, razão pela qual a citação ficta mostra-se cabível, pelo que 

DEFIRO o pedido da fls. 143. EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 

30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados 

no art. 257 do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, 

certificando-se nos autos.Faça constar no edital de citação que, 

ocorrendo à revelia, será nomeado curador especial para defesa dos 

interesses do réu.Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a 

douta Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 

72, II, do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Apresentada 

contestação pelo curador especial, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar, sob pena 

de preclusão. Após, conclusos, oportunidade em que serão apreciadas as 

preliminares e proferido despacho saneador e/ou julgamento 

antecipado.Intimem-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, GISLAYNE CRISTINA DE 

ARRUDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 09 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079119 Nr: 938-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO SOUZA MUCHAGATA, RELINDA CAMPOS 

CARVALHO MUCHAGATA, VCM, ABCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XAXÁ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, 

THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): XAXÁ PRODUÇÕES E EVENTOS 

LTDA-ME, CNPJ: 12572401000103. 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 Indenização por danos morais. Conforme os 

autos, os requerentes ao comaparecerem o estadio da Arena Pantanal, 

para assistirem o jogo de Corinthians X Vitória. Ocorre que ao chegarem 

ao estadio, se dirigiram até um dos elevadores, porém o elevador 

apresentou defeitos e desligou no momento em que havia inciado a subida. 

Depois de 2 ( duas) horas o corpo de bombeiros os libetaram. Por conta 

do ocorrido os requerentes sentiram-se abalados emocionalmentes, 

devido ao ocorrido , não houve outra alternativa, senão buscar o pleito 

jurisdicional para a ver resguardados seus direitos, bem como o 

arbitramento de justa indenização pelos danos morais passados.

Despacho/Decisão: Compulsando os autos, verifica-se que foram 

esgotadas as tentativas de buscas para localização da requerida Xaxa 

Produções, sendo o endereço tentado o mesmo que consta vinculado ao 

seu CNPJ no site da Receita Federal, razão pela qual a citação ficta 

mostra-se cabível, pelo que DEFIRO o pedido da fls. 199. EXPEÇA-SE edital 

de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e 

formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC, inclusive afixando-se o 

mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos autos.Faça constar no edital 

de citação que, ocorrendo à revelia, será nomeado curador especial para 

defesa dos interesses do réu.Quedando-se inerte o citando, fica, desde 

já, nomeada a douta Defensoria Pública como sua curadora especial, nos 

termos do art. 72, II, do CPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos.Apresentada contestação pelo curador especial, intimem-se a 

parte autora para impugnar e requer o que entender cabível, bem como a 

corequerida Thyssenkrupp Elevadores para, querendo, especificar 

provas.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISLAYNE CRISTINA DE 

ARRUDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 08 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837555 Nr: 42354-80.2013.811.0041

 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: ALTEVIR JOÃO BOAZEGEVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM FRANÇA LABORATÓRIO DE 

PRÓTESES LTDA, BANCO CACIQUE S/A, ARBEIT GESTÃO DE NEGÓCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JARDIM FRANÇA LABORATÓRIO DE 
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PRÓTESES LTDA, CNPJ: 09019946000174. 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 Rescisão de Contrato C/C Reparação de 

Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela. Conforme os autos, O 

requerente celebrou um contrato de prestação de serviços, ocorre que o 

requerente foi apresentado para assinatura diante do banco Cacique. No 

entanto, sem qualquer aviso ou comunicação, a requerida encerrou suas 

atividades sem comunicar nehum de seus pacientes sem qualquer 

comunicação. Por essa razão o autor nao teve outra alternativa a nao ser 

pedir ajuda jurisdicional a justiça.

Despacho/Decisão: Vistos.Inicialmente, decreto a revelia da requerida 

ARBEIT GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, eis que, citada às fls. 113, deixou 

de apresentar defesa (fls. 114). Lado outro, verifica-se que foram 

esgotadas as tentativas de buscas para localização da parte requerida 

JARDIM FRANÇA LABORATÓRIO DE PRÓTESES LTDA - IMBRA, razão 

pela qual a citação ficta mostra-se cabível, pelo que DEFIRO o pedido da 

fls. 116/117. EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do 

CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.Faça constar no edital de citação que, ocorrendo à revelia, será 

nomeado curador especial para defesa dos interesses do 

réu.Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta 

Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, 

do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Apresentada 

contestação pelo curador especial, intime-se a parte autora para impugnar 

e requer o que entender cabível.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISLAYNE CRISTINA DE 

ARRUDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 09 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735101 Nr: 31444-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIZE ALVES, Cpf: 14265451187, Rg: 

72020-6, Filiação: Maria Herminia Alves e Etevaldo Alves, data de 

nascimento: 02/04/1953, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

professora aposentada. 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 Monitória. Conforme os autos, a exequente é 

credora da executada da quantia liquida de R$ 2.161.20 ( dois mil, cento 

sessenta um reais, vinte centavos). A exequente tentou diversas 

maneiras de resolver de foma amigavel, contudo, não obteve exito , sendo 

que por essa razão veio ao judiciario para receber seu credito.

Despacho/Decisão: Compulsando os autos, verifica-se que foram 

esgotadas as tentativas de buscas para localização da parte requerida, 

razão pela qual a citação ficta mostra-se cabível, pelo que DEFIRO o 

pedido da fls. 38/39. EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 

do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se 

nos autos.Faça constar no edital de citação que, ocorrendo à revelia, será 

nomeado curador especial para defesa dos interesses do 

réu.Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta 

Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, 

do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Apresentada 

contestação pelo curador especial, intime-se a parte autora para impugnar 

e requer o que entender cabível.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISLAYNE CRISTINA DE 

ARRUDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 08 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027632-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

SERGIO PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027632-48.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SERGIO 

PINTO DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito com Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Sergio Pinto da Silva em desfavor de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados no autos. Alega, 

em síntese, o requerente, que é consumidor dos serviços prestados pela 

requerida, possuindo em sua residência a unidade consumidora nº 

6/2003267-8. Assevera que, no mês de agosto de 2018, foi surpreendido 

com a fatura de energia elétrica apontando o consumo no valor de R$ 

2.150,47 (dois mil cento e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), 

com vencimento em 24.08.2018. Sustenta que, ao questionar a requerida 

acerca do valor elevado, foi informado de que se tratava de fatura de 

recuperação de consumo, emitida porque, ao ser realizada inspeção na 

unidade consumidora da sua residência, foi constatada anormalidade que 

provocou faturamento inferior ao devido. Diz, ainda, o autor, que não foi 

informado em momento algum acerca da inspeção realizada na unidade 

consumidora. Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida se 

abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia em sua 

residência, bem como de inserir seus no cadastro restritivo de crédito, e 

ainda, a suspensão da cobrança do débito. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque, em que 

pese as faturas não estarem em nome do autor, consumidor de fato, 

restou evidenciado nos autos a cobrança de fatura com vencimento em 

24.08.2018 no valor de R$ 2.150,47 (dois mil cento e cinquenta reais e 

quarenta e sete centavos), conforme se afere no Id nº 14893762. 
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Ademais, consta nos autos a carta enviada pela requerida informando que 

o valor da fatura supracitada é em decorrência de inspeção realizada na 

unidade consumidora, em 19.10.2017, na qual restou constatada 

anormalidade que provocou faturamento a menor. Ressai da referida 

carta, ainda, que os meses de recuperação de consumo a serem 

cobrados na fatura com vencimento em 24.08.2018 abrangem o período 

de 02/2016 a 10/2017. Desse modo, observa-se que se trata de cobrança 

relativa a débitos pretéritos. Ocorre que, consoante entendimento 

consolidado na jurisprudência, incabível a suspensão do fornecimento de 

energia por débitos pretéritos. Nesse sentido, colaciono ementa do Egrégio 

Tribunal de Justiça Mato Grossense: “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016).Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte.”(Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017). Ademais, o Superior Tribunal 

de Justiça já firmou o entendimento de que é ilegítimo o corte no 

fornecimento de serviços públicos quando o débito for decorrente de 

fraude no medidor de consumo de energia apurado de forma unilateral. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS 

PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR. VERIFICAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E 

DOCUMENTOS. ANÁLISE DE CERTIDÃO PARA ESTABELECIMENTO DE 

TERMO INICIAL DA RECONVENÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante orientação desta 

Corte Superior, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos 

essenciais quando o débito for decorrente de fraude no medidor de 

consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. 

Precedentes.” [...] 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1478948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 

20/3/2015). No tocante a inscrição de dados nos cadastro restritivos de 

crédito por débitos relativos a fatura de recuperação de consumo, há 

precedentes jurisprudenciais que julgam indevida a negativação quando 

há demanda judicial discutindo a existência do débito. À propósito, 

colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA 

ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.No caso há 

indícios de que o valor cobrado a título de recuperação de consumo é 

incorreto. Ainda, o objeto do processo é anulação da totalidade do débito. 

Havendo discussão judicial sobre a existência da dívida é indevida a 

inscrição/manutenção do nome da agravante em cadastros de 

inadimplentes. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70066202128, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 04/11/2015). Portanto, entendo presente a 

probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, em razão do fato de que, caso 

ocorra a suspensão do serviço, a parte requerente estará sendo privada 

indevidamente da prestação de um serviço público essencial. Apesar de 

ser suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do 

segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se presente, ainda, o 

risco ao resultado útil do processo, na medida em que, se a tutela 

provisória não for concedida agora por este juízo, há sério e concreto 

risco da inserção de dados nos cadastros restritivos de crédito. Por fim, o 

§ 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido 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 e inserção dos dados da titular da unidade 

no cadastro restritivo de crédito. Posto isso, com base no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, o que faço para determinar que a requerida: a) sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, 

SUSPENDA a cobrança relativa a fatura no valor de R$ 2.150,47 (dois mil 

cento e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), até decisão final da 

causa; b) sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do 

CPC, SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia na unidade 

consumidora nº 6/2003267-8, bem como de inserir ao dados da titular da 

unidade consumidora no cadastro restritivo de crédito, no que refere ao 

débito discutido nestes autos. Considerando os documentos acostados no 

Id. nº 14893746, 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, III, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005043-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA GUARICANGA LTDA. (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005043-96.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS 

DEPRECADO: DESTILARIA GUARICANGA LTDA. Vistos etc. Trata-se de 

Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução n. 11/2017 

do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas Cíveis 

outorgando competência para o processamento de cartas precatórias. 

Certifique-se a secretaria quanto a autenticidade da missiva, nos termo do 

artigo 265, §2º do CPC. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia 

desta como mandado. Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de 

origem nos termos do artigo 268 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de 

maio de 2018. Bruno D'Oliveira Marques Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1014328-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY REGINA DE BARROS PONTES (DEPRECANTE)

JOSE HERCULES RIBEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE MORAIS SOARES JUNIOR (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014328-16.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.980,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: DEPRECANTE: SUELY 

REGINA DE BARROS PONTES Parte Ré: DEPRECADO: NIVALDO DE 

MORAIS SOARES JUNIOR Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória 

redistribuída a este juízo, diante da Resolução n.º 11/2017 do E. Tribunal 

Pleno, que redefiniu a competência das Varas Cíveis, outorgando 

competência para o processamento de cartas precatórias. Certifique-se 

acerca do recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. Cumpra-se 

conforme despacho de id. 6864928. Às providências, com observância 

das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 13 de abril de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006967-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO (ADVOGADO(A))

EVANILSON RODRIGUES DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOMIRES MARTINS DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006967-11.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 16.550,15; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EVANILSON 

RODRIGUES DOURADO Parte Ré: REQUERIDO: ALTOMIRES MARTINS DE 

SOUSA Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da 

presente como mandado. Em caso de diligência positiva, devolva-se a 

presente missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas 

homenagens. Do contrário, caso a diligência reste negativa, intime-se a 

parte interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

1.213 da CNGC), advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 

(trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o devido 

cumprimento (art. 393 da CNGC). Comunique-se ao r. Juízo deprecante na 

forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às providências, com 

observância das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 13 de abril 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000621-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000621-78.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JEFFERSON FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JEFFERSON FERREIRA DA SILVA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

21.10.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve 

ser suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento 

da ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo 

ser penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 
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a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO PELA 

PARTE AUTORA. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO 

DO SINISTRO – DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Assevera a parte demandada 

que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE 

CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO 

CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA 

A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que as cópias do RG e CPF do demandante 

apresentadas, encontram-se perfeitamente legíveis. Assim sendo, 

REJEITO a preliminar de ausência de documentos essenciais à regulação 

do sinistro. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 21.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 
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como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% da estrutura pélvica. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital, terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 10% sobre 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - ESTRUTURA PÉLVICA: *100% sobre 

R$ 13.500,00 = R$13.500,00 *10% sobre R$13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: 

R$ 1.350,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21.10.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022708-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA COSTA MOREIRA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022708-28.2017.8.11.0041. AUTOR: ANA 

PAULA COSTA MOREIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ANA PAULA COSTA MOREIRA, move em 

desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A, alegando, em suma, que foi vitima 

de acidente de trânsito ocorrido no dia 02.06.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO 

PARA SEGURADORA LÍDER . 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, 
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para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO - PENDÊNCIA DOCUMENTAL. A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Cinge-se a seguradora em alegar impossibilidade de 

pagamento da indenização à vítima de acidente de trânsito quando o 

pagamento do prêmio está em atraso. É pacífico o entendimento de que o 

atraso no pagamento do seguro não impossibilita o seu recebimento pelo 

beneficiário, conforme a Súmula 257 do E. STJ: "A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização". Referido entendimento não difere pelo fato de 

a vítima ser ou não proprietária do veículo. Nesse sentido: “ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COBRANÇA. 1. A ausência 

da comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) 

não autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo 

nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 

257, do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. A indenização deve ser 

graduada conforme a perda da capacidade física do segurado em 

decorrência do acidente sofrido. 3. Na fixação da verba honorária deverá 

o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte 

vencedora. Sentença mantida. Recursos improvidos”. (Apelação n.º 

0001843-46.2011.8.26.0541, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26.ª Câm.Dir.Priv., j. 

em 19.12.12, v.u.) “APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO 

DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO C. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA RÉ NESSA PARTE 

IMPROVIDO. A ausência de pagamento do prêmio não afasta o direito à 

indenização, ainda que a vítima seja a proprietária do veículo, conforme 

jurisprudência sedimentada na Súmula 257 do C. STJ.” (Apelação n.º 

1023039-15.2014.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31.ª 

Câm.Dir.Priv., j. 12.5.15, v.u.) Oportuno ressaltar que referida súmula 

encontra-se em plena vigência, mesmo após a edição da Resolução CNSP 

nº 273/2012, que previu no art. 12, § 7.º, ser dispensável o pagamento da 

indenização ao proprietário inadimplente. Assim sendo, não merece 

prosperar os argumentos de ausência de requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro DPVAT. Em análise dos autos, verifica-se que as 

razões esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 

6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela 

Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 
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compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 02.06.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro inferior 

direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00. Total: R$ 4.725,00. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (02.06.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 
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LOCEVAL DAVILA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024049-89.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LOCEVAL DAVILA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que LOCEVAL DAVILA, move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.06.2016, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO 

PARA SEGURADORA LÍDER . Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. 

SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA - 

CARENCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - DAMS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que houve o efetivo pagamento da 

cota parte devida a requerente. Com relação à falta de interesse de agir, 

cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber, se houver, saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o 

que se mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, a matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto 

à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 283[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 
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permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.06.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do 

membro superior esquerdo, 50% do quadril e 10% da estrutura 

craniofacial. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Ocorrendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Existindo Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital 

terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00. -QUADRIL: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 -ESTRUTURA CRÂNIO 

FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 7.762,50 DO REEMBOLSO DAS 

DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS. Alega a parte autora que 

em virtude do acidente automobilístico teve gastos médicos/hospitalares 

no valor de R$ 526,07. A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, 

§2º, os casos de reembolso médico em decorrência de acidente 

automobilístico. Confira-se: “Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: III - até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 
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assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. § 2º - 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos).”Destaquei. Nesse contexto, estabelece a 

jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na rubrica das despesas 

médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais 

atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do 

acidente envolvendo veículo automotor [...]” (TRJE/RS – 2ª TRec. – 

Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge Simões Neto – julgado 

em 14/07/2010). Mas não é só. Segundo preceitua o §1º do art. 1º do 

Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba 

estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 “para reembolso de 

eventuais despesas suplementares, tais como fisioterapia, medicamentos, 

equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas 

terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente”. Dos autos, 

verifica-se que restou demonstrado o nexo de causalidade ante a prova 

do acidente automobilístico; e os recibos de pagamento, destinados à 

recuperação do autor quanto ao acidente sofrido. Desta feita, as provas 

existentes nos autos são suficientes para demonstrar que os gastos 

apresentados se referem ao acidente sofrido pela recorrida, salvo o 

recibo de R$ 9,70 que em nada contribuiu a recuperação do autor (id. 

9286746), porquanto se refere ao envio de carta comercial (correios), 

quanto aos demais inexiste qualquer obstáculo ao reembolso. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - 

DEMONSTRAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA 

SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao 

pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 

6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações 

em sede recursal.” (TJMT – 2ª CCível – RAI nº 20.616/2010 – Relatora: 

Dra. Marilsen Andrade Addario – j. em 08/06/2010). No mesmo sentido: 

TJMT – 2ª CCível – RAC nº 36463/2011 – Relatora: Dra. Marilsen Andrade 

Addario – j. em 19/10/2011. Importante esclarecer ainda, que não se 

tratam de simples recibos, pois, gozam de presunção juris tantum do 

pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo a 

seguradora o dever de desconstituí-lo. Ademais, atrai o ônus da prova 

quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos 

pelo autor, o mesmo cumpriu o ônus que lhe incumbia consoante dispõe o 

inciso I do art. 373 do CPC. Por outro lado, assim não agiu a ré que não 

demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado 

pelo autor, em consonância com o inciso II do mesmo artigo. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o reembolso das despesas devidamente comprovadas, até o limite 

legal previsto no inciso III, do art. 3º, da Lei n. 6.194/74. Considerando que 

o valor integral devido ao reembolso equivale à R$ 516,37 (quinhentos e 

dezesseis reais e trinta e sete centavos), mas que foi realizado 

pagamento pela via administrativa no importe de R$ 125,01 (cento e vinte e 

cinco reais e um centavos), resta para a quitação da indenização o valor 

de R$ 391,36 (trezentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos). No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 7.762,50 

(sete mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (05.06.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, 

bem como a reembolsar a parte autora na importância de R$ 391,36 

(trezentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos), relativos às 

despesas médicas, estipulado no art. 3º, inciso III, da Lei 6.194/74, 

alterada pela Lei n.º 11.482/07, valor este acrescido de correção 

monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso e juros de mora de 

1% a.m., desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007342-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANES GUEDES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007342-12.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 44.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIEGO 

CAMARA AQUINO DE LAVOR Parte Ré: REQUERIDO: JEOVANES GUEDES 

DE CAMPOS Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da 

presente como mandado. Em caso de diligência positiva, devolva-se a 

presente missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas 

homenagens. Do contrário, caso a diligência reste negativa, intime-se a 

parte interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

1.213 da CNGC), advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 

(trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o devido 

cumprimento (art. 393 da CNGC). Comunique-se ao r. Juízo deprecante na 

forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. Às providências, com 

observância das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 13 de abril 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033340-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA (DEPRECANTE)

VANILDA CULCA CORREIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS PSICOPEDAGOGICOS LTDA - ME 

(DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033340-16.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA DEPRECADO: 

ATIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS PSICOPEDAGOGICOS LTDA - ME 

Vistos etc. Trata-de de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante 

da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência 

das Varas Cíveis outorgando competência para o processamento de 

cartas precatórias. Cumpra-se conforme conforme deprecado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem, nos termos do decisório de ID n. 

10514507. CUIABÁ, 29 de maio de 2018. Bruno D'Oliveira Marques Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011274-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS COQUEIROS (DEPRECANTE)

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINIAR CRISPIM DA SILVA (DEPRECADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 105 de 656



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011274-42.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS COQUEIROS 

DEPRECADO: EDINIAR CRISPIM DA SILVA Vistos etc. Trata-de de Carta 

Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução n. 11/2017 do 

Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas Cíveis outorgando 

competência para o processamento de cartas precatórias. Intime-se o 

patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento 

da diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá consultar 

a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado. Devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC. 

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de maio de 2018. Bruno D'Oliveira Marques Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026450-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1026450-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA MARTINS REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. O ônus 

probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais 

forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, 

a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013535-77.2017.8.11.0041
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DEBORA CRISOSTOMO DA GAMA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013535-77.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DEBORA 

CRISOSTOMO DA GAMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 
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expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017336-98.2017.8.11.0041
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017336-98.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ESMAEL 

LEMES DA SILVA NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, 

por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOSDO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 
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ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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Processo Número: 1024585-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024585-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015228-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHESLEN GISELI SILVA DE FARIA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015228-33.2016.8.11.0041 AUTOR(A): DHESLEN 

GISELI SILVA DE FARIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, 

por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 
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inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 

24 de outubro, Nº 827, sala 8, Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, 

t e le fone :  (65 )  2127-8022  e  (65 )  99631 -9747 ,  e -ma i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do 

Juízo, a ser respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real 

existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e 

se foi causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do 

profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e 

verificação demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos 

especializado, e ponderando, ainda a condição financeira das partes, 

devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários referente 

à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 

10 (dez) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003248-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCON PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003248-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

GERCON PAULO DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em correição. Vistos etc. O 

ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte 

mais forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. 

TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar 

com o pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 
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e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017943-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO EDUCACIONAL DR RAUL BAUAB-JAHU (REQUERENTE)

DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE SCANDOLERA ESCANHUELA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017943-77.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FUNDACAO EDUCACIONAL DR RAUL BAUAB-JAHU 

REQUERIDO: MARIA JOSE SCANDOLERA ESCANHUELA Vistos etc. 

Certifique-se a secretaria quanto a autenticidade da missiva, nos termo do 

artigo 265, §2º do CPC. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia 

desta como mandado. Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de 

origem nos termos do artigo 268 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de 

julho de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021126-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIO APARECIDO DINIZ CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021126-56.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: KENIO 

APARECIDO DINIZ CARVALHO Vistos etc. Certifique-se a secretaria 

quanto a autenticidade da missiva, nos termo do artigo 265, §2º do CPC. 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como mandado. 

Devidamente cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do 

artigo 268 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de julho de 2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012709-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FELIX RODRIGUES (REQUERENTE)

SEBASTIAO ALVES DOURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RICARDO SANTANNA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012709-17.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EVANDRO FELIX RODRIGUES REQUERIDO: RODRIGO 

RICARDO SANTANNA Vistos etc. Certifique-se a secretaria quanto a 

autenticidade da missiva, nos termo do artigo 265, §2º do CPC. Intime-se o 

patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento 

da diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá consultar 

a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado. Devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC. 

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014759-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA INES FILIPPI CHIELLA (ADVOGADO(A))

MARTA INES FILIPPI CHIELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELCOME LUIZ DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014759-16.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARTA INES FILIPPI CHIELLA REQUERIDO: WELCOME LUIZ 

DA SILVA SOBRINHO Vistos etc. Certifique-se a secretaria quanto a 

autenticidade da missiva, nos termo do artigo 265, §2º do CPC. Intime-se o 

patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento 

da diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá consultar 

a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado. Devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC. 

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035879-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1035879-52.2017.8.11.0041 AUTOR(A): TAMIRIS 

BATISTA ANGELO DA SILVA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte apelada/autora para contrarrazoar o recurso de 

apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011938-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MOREIRA (EXEQUENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, informando 

se concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados 

bancários completos para expedição de alvará. Gestor de Secretaria
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 836671 Nr: 41611-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU CAMPOS VILELA, SANDRA MARIA DA SILVA 

VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944/MT, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995

 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.: 951083 Nr: 418-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LUCIO CASTANHEIRA MONTANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE MELO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, Rafael 

Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Considerando que a parte autora embora intimada não procedeu com o 

andamento do feito, por se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO com as baixas, 

formalidades de estilo até posterior impulsionamento da parte interessada.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 903018 Nr: 32105-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALEXANDRE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA, LUMEM 

CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, EMIVAG 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:14.972 - MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT, VÂNILA JUDITH CORREA 

DE MATOS SEGATTO PEREIRA - OAB:24873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 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.: 819660 Nr: 25933-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERIMETRAL MECÂNICA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO FRANCISCO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/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.: 74633 Nr: 11585-80.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ INÁCIO DE PAULA, MANOELA TEREZA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE CAMPOS, CARMEM 

ALBUQUERQUE DE CAMPOS, CLARINDA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169/MT, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302-O

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para retirar ofício expedido, 

no balcão da secretaria, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1028602 Nr: 36096-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA MACHADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA GRAZIELA P.F.DE 

OLIVEIRA - OAB:13.680 OAB/MT

 Vistos etc.

Intime-se a executada na pessoa da Advogada Edileuza Machado ME a fim 

de que regularize a representação processual, colacionando aos autos 

instrumento procuratório.

DEFIRO o petitório de fls. 60/63 e determino a intimação pessoal da parte 

executada, para dentro de 15 (quinze) dias, indicar em juízo, a localização 

de bens passíveis de penhora suficiente para satisfação do debito, 

consignado, sob pena de DESOBEDIÊNCIA.

Expeça-se o mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens que 

estão em posse da executada que não sejam necessários as 

necessidades comuns e ao desenvolvimento do ofício do devedor (com 

observância ao art. 833, II, III e V, CPC), tantos quantos bastem à 

satisfação do crédito, depositando-os em mãos do exequente.

Efetivada penhora, imediatamente realize-se avaliação dos bens 

penhorados.

Após a realização da penhora e da avaliação, intime-se o executado da 

constrição, para querendo oferecer manifestação no prazo legal.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito, mediante o recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.

Intime-se.

Restando infrutífera, intime-se o exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 394221 Nr: 29900-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO PASINATO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO DE CASTRO NETO, LUCIANO 

BORTOLUZZO, METRO 3 COSNTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIZ FERREIRA DA 
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SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PLINIO DE BARROS 

ARAUJO - OAB:2.459/MT, ANTONIO SOARES MONTEIRO - 

OAB:62830/SP, JOÃO LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:1059/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 Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 729930 Nr: 25957-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDITA FELIX DE MELO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTO SEBASTIÃO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIONE BRANDÃO DA SILVA - 

OAB:18.546/o, KARLA MOREIRA ALVES - OAB:16.061, RODOLFO 

FERNANDES BORGES - OAB:13506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

AGUIAR - OAB:5.668/MT, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:2.906, MARIA 

ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - OAB:2906

 Considerando que o resultado da penhora Renajud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1326758 Nr: 14894-45.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D R MACHADO ME, DAVI RODRIGUES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Verifica-se que o presente processo foi encaminhado equivocadamente a 

este juízo, pois se trata de Embargos à Execução, distribuído por 

dependência aos autos de n° 5138-85.2013.811.0041 – Código n° 798741 

em tramite perante a 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá-MT.

 Com essas considerações, conheço a incompetência deste juízo e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

e julgar a presente ação, em favor da 4ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, para onde determino a remessa 

deste feito, com as anotações necessárias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 796628 Nr: 2983-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROSENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA, ISMAEL DA 

SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 447395 Nr: 21322-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO ROSA DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a execução não se encontra garantida, bem como 

diante da exceção de pré-executividade manejada pelo executado, 

conceda-se vista para o exequente para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 229802 Nr: 36703-48.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROZ PREDILECTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

LUIZA HELENA BOTOSSO GALINDO, ADEMIR BELO GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a restrição de transferência já foi lançada via Renajud, 

intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1028602 Nr: 36096-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA MACHADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA GRAZIELA P.F.DE 

OLIVEIRA - OAB:13.680 OAB/MT

 Vistos etc.

Intime-se a executada na pessoa da Advogada Edileuza Machado ME a fim 

de que regularize a representação processual, colacionando aos autos 

instrumento procuratório.

DEFIRO o petitório de fls. 60/63 e determino a intimação pessoal da parte 

executada, para dentro de 15 (quinze) dias, indicar em juízo, a localização 

de bens passíveis de penhora suficiente para satisfação do debito, 

consignado, sob pena de DESOBEDIÊNCIA.

Expeça-se o mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens que 

estão em posse da executada que não sejam necessários as 

necessidades comuns e ao desenvolvimento do ofício do devedor (com 

observância ao art. 833, II, III e V, CPC), tantos quantos bastem à 

satisfação do crédito, depositando-os em mãos do exequente.

Efetivada penhora, imediatamente realize-se avaliação dos bens 

penhorados.

Após a realização da penhora e da avaliação, intime-se o executado da 

constrição, para querendo oferecer manifestação no prazo legal.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito, mediante o recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.

Intime-se.

Restando infrutífera, intime-se o exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 307338 Nr: 16425-55.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, JÂNIO 
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VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MIÚRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se o exequente acerca do petitório de terceiro de fls. 148/155, 

acerca da arrematação do bem penhorado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1028602 Nr: 36096-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA MACHADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA GRAZIELA P.F.DE 

OLIVEIRA - OAB:13.680 OAB/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Aguarde-se o cumprimento do(s) Mandado(s) expedido nos autos pelo 

prazo estabelecido na CNGC.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1080302 Nr: 1639-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO OASIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA 

UMBELINO - OAB:18900

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE TAQUES 

LEITE, para devolução dos autos nº 1639-88.2016.811.0041, Protocolo 

1080302, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 878080 Nr: 15508-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO 

EST.DE MATO GROSSO, SILAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ARIMATHEA PERES VAJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT, LORENZA DA SILVA MARTINS - OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se o mandada de avaliação dos bens penhorados via RENAJUD.

Considerando que já foi inserida a restrição de transferência, INDEFIRO o 

pedido de restrição de circulação.

Intime-se o executado acerca da penhora parcial via Bacenjud.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 231056 Nr: 575-92.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROGRESSO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS PADRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISA BACCHI COVER - OAB:8333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se a avaliação do bem penhorado nos autos, intimando-se em 

seguida as partes.

Diante do pedido de adjudicação formulado pelo exequente, intime-se o 

exequente a fim de que apresente memorial do cálculo do crédito 

exequendo, intimando-se a executada para manifestação, nos termos do 

artigo 876.

Providencie na sequência a exequente cópia da matrícula atualizado do 

bem.

Após, volvam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 346935 Nr: 17110-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA FOTO E VIDEO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELLES DE OLIVEIRA CRUZ VERONEZI, THAILI 

MARIA DA CUNHA CARVALHO, SUZZI MARIA DA CUNHA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA ARAUJO DE 

CARVALHO SILVA - OAB:12254, VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:2951, CELSO CORREA DE OLIVEIRA - OAB:7344, CELSO 

CORRÊA DE OLIVEIRA - OAB:7344/MT, Fábio Arthur da Rocha Capilé 

- OAB:6.187/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.: 873582 Nr: 12275-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI LAERTI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172064 Nr: 41030-50.2016.811.0041

 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: GEVANILSON DE CAMPOS MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos.

 Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da 

audiência de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de 

Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos 

tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, 

nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027594-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOELSON DE CAMPOS MACIEL (AUTOR(A))

SUELI APARECIDA DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (RÉU)

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(RÉU)

CESIO SILVA LEMOS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027594-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOELSON DE CAMPOS MACIEL RÉU: CESIO SILVA LEMOS, SAGA 

LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, JAGUAR E 

LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 

Vistos. Trata-se de Ação Redibitória com Requerimento de Tutela 

Provisória de Urgência c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

JOELSON DE CAMPOS MACIEL contra CESIO SILVA LEMOS, SAGA 

LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e JAGUAR E LAND 

ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Narra o autor que visando adquirir um 

veículo, procurou a concessionária SAGA, autorizada Land Rover, ora 

segunda requerida, tendo essa lhe ofertado o automóvel I/LR 

FREELANDER SD4 SE, PLACAS EZD- 4242, COR PRATA, ANO/MODELO 

2011/2011, fabricado pela terceira requerida, qual seja JAGUAR E LAND 

ROVER BRASIL. Elucida que quando da apresentação do veículo, o 

vendedor da concessionária, Sr. Alexandre afirmou ao requerente que o 

antigo proprietário, ora primeiro requerido, havia acabado de fazer a 

revisão regular do automóvel, deixando-lhe na loja para “sair como uma 

nova”. Explana que checou o manual do automóvel e constatou que de 

fato todas as revisões haviam sido realizadas na concessionária 

autorizada da marca. Sustenta que ofereceu a quantia de R$ 67.000,00 

(sessenta e sete mil reais) pelo automóvel, proposta essa aceita pelos 

vendedores. Salienta que o motivo pelo qual concretizou a compra do 

veículo, foi acreditar que por ser uma negociação perante a 

concessionária autorizada do fabricante, não lhe traria quaisquer 

aborrecimentos com defeitos, inclusive os ocultos, até porque, segundo 

informações e garantia do vendedor, o veículo estaria “zero”. Expõe que já 

nos primeiros dias o carro apresentou pane elétrica, defeito no aparelho 

de som, além de um grave defeito de perda de potência no motor, 

inviabilizando por completo o seu uso, diante de um iminente risco de 

acidente em uma eventual ultrapassagem. Aduz que surpreso com o 

ocorrido, tendo em vista que o veículo havia acabado de sair da 

concessionária, após passar por uma revisão, no mesmo dia da 

apresentação de falha, qual seja a data de 20/06/2018, agendou 

atendimento na concessionária. Uma vez que o veículo ainda estava 

cadastrado em nome do antigo proprietário, ora primeiro requerido, foi este 

quem recebeu e-mail confirmando a data para o diagnóstico já na manhã 

seguinte. Enfatiza que em razão do recebimento do e-mail, o primeiro réu, 

entrou em contato com o demandante via aplicativo Whatsapp 

questionando o motivo do agendamento, oportunidade em que o mesmo 

confessou que o vício era pré-existente. Alude que se viu obrigado a 

procurar a oficina da revendedora, segunda requerida (Jaguar), onde 

recebeu a informação de que a tal pane eletrônica, estava sendo causada 

pela bateria que estaria sendo usada no veículo e que apenas a bateria 

original do fabricante seria indicada para aquele tipo de automóvel. 

Expressa que autorizou a troca da bateria para a original da fabricante, 

mesmo tendo elevado custo, contudo a concessionária não detinha a 

bateria original em seu estoque, tendo somente no dia 02/08/2018 chegada 

à bateria e procedida a troca. Contudo, no dia seguinte, ou seja, 

03/08/2018, o automóvel voltou a apresentar problemas, tendo sido o autor 

obrigado a deixar o carro outra vez na oficina, onde foi agendada nova 

vistoria para 06/08/2018, permanecendo imobilizado até 11/08/2018, 

quando o consultor técnico informou que ao passar o aparelho não gerava 

“DTC” (código de falha técnica) e que teria alcançado seu limite de 

capacidade técnica para localizar e sanar o inconveniente. Posto, isto na 

data de 13/08/2018 o veículo apresentou falha novamente, sendo assim o 

veículo foi colocado à disposição da concessionária e reiterada 

reclamação na central da fabricante, esta interviu designando seus 

engenheiros, tendo sido concluído e diagnosticado a necessidade de 

imediata substituição do Modulo Haldex (união Haldex). Argumenta que o 

veículo lhe foi vendido de forma maliciosa, na pura intenção de ocultar 

problemas mais sérios aos apresentados externamente, além de ter 

sofrido séries de situações constrangedoras e traumáticas, aliada a 

deficitária prestação de serviço, que ocasionou frustação da expectativa 

de utilização do automóvel, além do estresse provocado pela situação 

vivenciada em decorrer dos fatos narrados. Pugna em sede de 

antecipação de tutela pela imediata restituição do valor de R$ 82.754,17 

(oitenta e dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e dezessete 

centavos) a título do valor pago pela aquisição do bem somados aos 

gastos com o veículo ou subsidiariamente o fornecimento de veículo 

reserva, com as mesmas características do adquirido, até o deslinde da 

demanda. É o relatório. Decido. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 

300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, 

vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula 

S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual 

Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar 

ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão 

pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. In casu o autor efetuou a compra do veículo I/LR FREELANDER 

SD4 SE, PLACAS EZD- 4242, COR PRATA, ANO/MODELO 2011/2011 da 

concessionária autorizada da fabricante em 05/06/2018 conforme se 

denota do Comprovante de Transferência (ID 14886586). Importante 

salientar que o veículo estava com as revisões realizadas por 

concessionária autorizada, conforme se observa no Registro de Revisões 

acostado aos autos (14886663), além disso, em consoante às revisões, 

em conversa via whatsapp, o vendedor da concessionária ré aduz que o 

“carro tá zero” (ID 14886567). Contudo, se denota da exordial que poucos 

dias após a compra do automóvel, com a revisão de entrega, o mesmo 

apresentou falhas, tendo sido agendado diagnóstico para a data de 

21/06/2018. Em análise aos documentos acostados a exordial se observa 

que a falha relatada no automóvel está presente desde o ano de 2012, 

tendo em vista a juntada de Ordem de Serviço datada em 14/11/2012, 

sendo na mesma descrita à reclamação de que o veículo estaria sem 

força, bem como a mensagem de motor limitado. Ademais foram 

colacionadas aos autos Ordens de Serviços de nº 12947 (ID 14886616) e 

de nº 13032 (ID 14886618), nas quais é relatada a mesma falha do 

veículo. Denota-se ainda que referida falha só foi devidamente 

reconhecida na data de 16/08/2018 (ID 14886620) conforme Orçamento 

Interno. Tendo o demandante efetuado à compra do bem juntamente a 

concessionária, bem como as revisões estando em dias e a garantia do 

vendedor quanto ao veículo, havia de se presumir que o veículo estaria em 

perfeitas condições de uso, o que não condiz com a realidade. Uma vez 

que a reparação do bem adquirido não restou efetivada até a presente 

data, cabe à parte autora o direito de pleitear, a sua escolha, a 

substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o 

abatimento do preço, à escolha do consumidor, em observância ao art. 18, 

§1º, do Código de Defesa do Consumidor. O fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação reside, também, no fato de que a 

utilização de um veículo “defeituoso” compromete a segurança do 

condutor e de sua família. O que não se pode admitir é que alguém adquira 

um veículo por seu alto valor de mercado e ficar privado de sua utilização, 

uma vez que o mesmo desde sua compra ficou mais tempo na 

concessionária do que com o autor para seu uso. A propósito, os próprios 

documentos (comprovantes de serviço e ordens de serviços) acostados 

aos autos, além dos vídeos, atestam a reiteração dos defeitos, assim 

como as constantes idas à concessionária, sendo capazes de 

demonstrar, ao menos por ora, a inadequação do veículo, algo que não se 

coaduna com o que se espera de um bem durável, cuja característica 
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fundamental é a segurança e o seu uso ao fim a que se presta. Em caso 

análogo posto a este juízo, foi deferida tutela, e mesmo mediante Agravo 

de Instrumento nº 67379/2014, o Tribunal de Justiça negou a liminar 

recursal, mantendo a decisão proferida, colho o trecho: “Com essas 

considerações, defiro, em parte, o pedido de reconsideração e suspendo 

o trecho da decisão recorrida que determinou a entrega de veículo novo 

em substituição ao objeto do litígio, mantendo apenas a ordem para 

depósito do equivalente ao preço pago pelo veículo, acrescido de 

correção monetária desde a compra e juros de mora de 1% a.m. desde a 

citação. Intimem-se. Cuiabá, 12 de junho de 2014. Des.ª Clarice Claudino 

da Silva Relatora.” Acerca do tema colho a jurisprudência do TJ-MT: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA – VÍCIO DO PRODUTO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM 

VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – SOLUÇÃO DADA PELO ART. 18, § 1º, DO 

CDC – DEPOSITO EM JUÍZO PELO FORNECEDOR DA IMPORTÂNCIA PAGA 

PELO BEM – POSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO DO VALOR PELO 

CONSUMIDOR ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO – VEDADO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Se a decisão impugnada fora proferida e 

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o seu 

julgamento se dará com base nessa legislação. O artigo 273, do Código de 

Processo Civil de 1973, prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos 

da tutela pretendida, desde que presente prova inequívoca capaz de 

convencer o Magistrado da verossimilhança da alegação, somada ao 

menos um dos requisitos alternativos: fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação e o abuso de direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório do réu. A teor do art. 18, § 1º, do Código de Defesa 

do Consumidor, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de 

produto durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de 

trinta dias, exigir a sua substituição por outro da mesma espécie; a 

restituição imediata e atualizada da quantia paga, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. A existência de restrição de venda gravada no 

documento do veiculo, não impossibilita o deferimento da tutela antecipada, 

no sentido de determinar que o fornecedor deposite em Juízo a 

importância paga pelo bem, acrescida de correção monetária pelo índice 

INPC. Deve ser obstado o levantamento do pelo consumidor do quantum 

depositado em Juízo antes de se analisar o mérito da demanda, sob pena 

de configurar o periculum in mora inverso.Autorizar o consumidor a 

levantar o quantum depositados Juízo antes de se analisar o mérito da 

demanda, pode configurar o periculum in mora inverso, isso porque, 

revelaria duvidosa a viabilidade do fornecedor em saindo vitorioso, obter o 

ressarcimento desses valores. (AI 90348/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016). Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado e que a medida não causará nenhum prejuízo a requerida. Com 

essas considerações, preenchidos os requisitos legais DEFIRO 

PARCIALMENTE a antecipação de tutela para DETERMINAR que as 

requeridas procedam com o depósito judicial do valor pago pela aquisição 

do veículo, somados os gastos com o veículo, no prazo de 10 dias, sob 

pena de aplicação de multa diária. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 29/10/2018 às 

10h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. 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

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028265-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BATISTA ROSA (ADVOGADO(A))

ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA VALADARES SILVA (RÉU)

ACY FRANCISCO SILVA (RÉU)

NEWTON FRANCO DE GODOY (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028265-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RÉU: KATIA 

VALADARES SILVA, ACY FRANCISCO SILVA, NEWTON FRANCO DE 

GODOY Vistos etc. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso em decisão 

proferida pelo Tribunal Pleno e por meio da Resolução n° 006/2014/TP, 

atribuiu à Vara Especializada de Direito Agrário a competência dos 

processos que envolvem conflitos possessórios. O artigo 1º da 

Resolução nº 006/2014/TP estabelece: “Art. 1º - Atribuir à Vara 

Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: Processar e 

julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro 

do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos 

termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, 

assim como os processos que envolvam conflitos possessórios 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da 

competência o processo e julgamento dos crimes praticados em 

decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.” A resolução 

entrou em vigor no dia de sua publicação ocorrida em 12/05/2014. Dessa 

forma, com fundamento no artigo 1º da Resolução nº 006/2014/TP, 

determino a remessa e redistribuição do presente feito à Vara 

Especializada de Direito Agrário desta Comarca, com as baixas e 

formalidades legais. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028117-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SIESSEL GASPERINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028117-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LOURDES SIESSEL GASPERINI REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória 

redistribuída a este juízo, diante da Resolução n. 11/2017 do Tribunal 

Pleno, que redefiniu a competência das Varas Cíveis outorgando 

competência para o processamento de cartas precatórias. Dá análise da 

missiva, nota-se que se faz oriunda de ação nitidamente de competência 

oriunda das Varas de Fazenda Pública, tendo em vista que o Município e o 

Estado figuram no polo passivo. A resolução supramencionada atribuiu às 

Varas Especializadas de Fazenda Pública a competência dos processos 

decorrentes de feitos em geral da Fazenda Estadual e cartas precatórias 

de sua competência. O artigo 1º da Resolução nº 11/2017/TP estabelece: 

“Art. 1º - Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública. Portanto, com fundamento no artigo 1º da 

Resolução nº 11/2017/TP, conheço a incompetência deste juízo e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

a presente ação, em favor de uma das Varas de Fazenda Pública desta 

Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito. 

Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028204-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PINTO GONCALVES (AUTOR(A))

ISABELLI GONCALVES ANTUNES (ADVOGADO(A))
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UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (RÉU)
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PRADO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028204-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA GONCALVES, TEREZA PINTO GONCALVES RÉU: PRADO 

CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP, UNIMED 

SEGUROS SAUDE S/A Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando 

não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. 

Pois bem. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois não existe nos 

autos documentos hábeis a comprovar a sua renda, situação que obsta, 

neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de 

recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela 

necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios da 

justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, 

o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos 

relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz 

hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou 

demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício 

pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a 

concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de 

pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de 

presunção relativa, e por isso precisa de prova confirmatória para que os 

benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz 

imprescindível à aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de 

oportunizar a parte autora trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028142-61.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028142-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SABRINA LUZIA ARRUDA LIMA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por SABRINA LUZIA 

ARRUDA LIMA – Representada por LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS em 

desfavor de COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS UNIMED CUIABÁ. 

Narra à autora que contratou os serviços de assistência médica, plano de 

saúde, ofertados pela requerida, tendo como registro de beneficiário o nº 

56.6928.000188.00-5. Explana que é menor incapaz, tendo 10 anos de 

idade e que sofre de Paralisia Cerebral do tipo Tetraplegia Espástica e 

Epilepsia Estrutural, sendo diagnosticada de leucomalácea periventricular. 

Salienta que devido a referida moléstia apresenta atraso de 

desenvolvimento neuropsicomotor grave, com alteração de motricidade 

global, linguagem e equilíbrio, estando atualmente sob tratamento no modo 

Home Care. Sustenta que diante de suas limitações, somadas a uma 

momentânea piora de sua postura e hipotonia, os médicos responsáveis 

pelo seu tratamento solicitaram ao plano de saúde o custeio/cobertura de 

equipamentos, quais sejam: Cadeira de rodas jumper, Colete de retificação 

de flexcorp, Órtese AFO articulada tamaraky, Parapodium eretor coluna e 

Andador Kapra tamanho G, com todos os acessórios, necessários para o 

seu deslocamento e atividades da vida diária. Aduz que ao solicitar do 

plano contratado o custeio/cobertura dos referidos equipamentos, foi 

negado pela ré sob a alegação de que o procedimento não atende às 

exigências do Rol da Agência Nacional de Saúde – ANS (RN N. 387/2015). 

Ante ao exposto pugna pela concessão da antecipação de tutela para que 

seja determinado a demandada que custeie/cubra a disponibilização dos 

equipamentos necessários para seu deslocamento e atividades do dia a 

dia, quais sejam: Cadeira de rodas jumper, Colete de retificação de 

flexcorp, Órtese AFO articulada tamaraky, Parapodium eretor coluna e 

Andador Kapra tamanho G, com todos os acessórios. É o Relatório. 

Decido. Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os 
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requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A 

tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). 

Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. Logo, os fatos trazidos na inicial dão conta nesse 

momento processual de cognição sumária, sendo que restou demonstrada 

a relação jurídica existente entre as partes, uma vez que foi colacionado 

aos autos Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares (ID 

14987565). Ademais, em análise a exordial, observa-se documento que 

corrobora com a alegação da necessidade dos equipamentos para o 

deslocamento da requerente, bem como para a realização de suas 

atividades diárias, tendo esses equipamentos sidos solicitados pela 

médica que acompanha o seu tratamento, conforme se verifica da 

Solicitação de Equipamento juntada aos autos (ID 14987478). Além disso, 

a demandante trouxe aos autos a negativada do custeio dos 

equipamentos, tendo a demandada alegado que os mesmos não estariam 

inclusos no Rol de Procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde e 

que estaria dentro das limitações contratuais previstas em cláusula do 

contrato pactuado entre as partes. Outrossim, ao longo da tramitação 

processual, sem autorização/ custeio dos equipamentos, poderá por em 

risco a saúde da requerente, uma vez que seu quadro de saúde está 

cada dia pior e a demora na utilização dos equipamentos poderá lhe 

causar lesões irreversíveis. Nesse interim, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

inicialmente estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da 

antecipação da tutela, pois não pode o paciente ser impedido de receber 

tratamento médico adequado para assegurar sua melhor qualidade de 

vida. Além disso, o plano de saúde não pode se recusar de custear 

determinado tratamento sob a justificativa de não figural no rol de 

coberturas obrigatórias da ANS, devendo serem propiciados todos os 

meios disponíveis para resguardar a vida e saúde do beneficiário do plano 

adquirido. Além disto, as cooperativas de plano de saúde podem 

estabelecer apenas quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o 

tipo de tratamento, uma vez que cabe ao profissional da medicina que 

assiste ao paciente prescrevê-lo. Em caso análogo, colho o entendimento 

em decisão proferida no Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Agravo de 

Instrumento nº 65582/2016: E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PLANO DE SAÚDE –PACIENTE (CRIANÇA) COM PATOLOGIA 

DEGENERATIVA –TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO ( PEDIASUIT) - 

RECUSA DE COBERTURA - PROCEDIMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL 

DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS – ABUSO CONFIGURADO - PERIGO DE 

DANO - ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO 

PROVIDO.A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob 

a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de 

ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios 

disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano 

adquirido. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor 

condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao 

combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a 

prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico. 

Ainda, acerca do tema colho recentes jurisprudências pátrias: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA 

PARCIAL. 1. Ação objetivando a condenação do plano de saúde a 

fornecer cadeira de rodas postural a paciente submetido a tratamento de 

home care. 2. O autor é portador de paralisia cerebral com grave 

comprometimento motor, havendo indicação médica do uso da cadeira de 

rodas para facilitar a sua locomoção e evitar maiores danos a sua saúde a 

operadora de plano de saúde. 3. Estando em jogo a vida humana, maior 

bem a ser protegido, impõe-se a ré o dever de fornecer o equipamento 

indicado a fim de dar continuidade do tratamento do autor. 4. Inocorrência 

dos alegados danos morais. Incidência da Súmula 75 deste E. Tribunal de 

Justiça. "O simples descumprimento de dever legal ou contratual, por 

caracterizar mero aborrecimento, em principio, não configura dano moral, 

salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade 

da parte" 5. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA AFASTAR A 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. (TJ-RJ - APL: 

00299454220168190042 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 3 VARA CIVEL, 

Relator: BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 14/03/2018, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2018) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 

CRIANÇA DE 8 (OITO ANOS) COM QUADRO DE PARALISIA CEREBRAL 

ASSOCIADA A HIDROCEFALIA. PEDIDO DE COBERTURA DE 

TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR, ÓRTESES E SUPLEMENTOS 

ALIMENTARES. NEGATIVA DA OPERADORA. DECISÃO QUE DEFERIU EM 

PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA NO SENTIDO DE OBRIGAR A RÉ A 

COBRIR TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA ("PEDIASUIT"), 

FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E ACOMPANHAMENTO 

NUTRICIONAL. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. PRETENSÃO DE 

CUSTEIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E DE EQUIPAMENTOS (ÓRTESES 

SUROPODÁLICAS BILATERAIS, CADEIRA DE RODAS ADAPTADA, 

CADEIRA DE BANHO, ESTABILIZADOR, ANDADOR ADAPTADO, 

CANTINHO DE POSICIONAMENTO E KINESIOTAPING - FITAS ADESIVAS). 

CONTRATO QUE PREVÊ COBERTURA PARA AS PATOLOGIAS 

MENCIONADAS, SEM EXCLUIR AS ÓRTESES LIGADAS AOS 

TRATAMENTOS PRESCRITOS. CLÁUSULA DE RESTRIÇÃO DE 

COBERTURA DE ÓRTESES VINCULADAS A ATOS CIRÚRGICOS QUE SE 

ESTENDE ÀS NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DO TRATAMENTO DO 

REQUERENTE. IRRELEVANTE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE 

PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. ART. 47 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ELEMENTOS QUE APONTAM A 

ESSENCIALIDADE DOS EQUIPAMENTOS, DE MODO A JUSTIFICAR A 

PROBABILIDADE DO DIREITO DO REQUERENTE DENTRO DE CONTEXTO DE 

URGÊNCIA. REQUISITOS PARA AMPLIAÇÃO DA TUTELA LIMINAR 

SATISFEITOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE, MANTIDA A EXCLUSÃO 

DOS SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DADA A AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40248250420178240000 Rio Negrinho 

4024825-04.2017.8.24.0000, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de 

Julgamento: 07/08/2018, Sexta Câmara de Direito Civil). Ademais, 

observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, uma vez que a antecipação dos efeitos da tutela não trará 

qualquer risco à requerida, pois se eventualmente a ação, no mérito, não 

for julgada procedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas 

de que trata o processo. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

para determinar que a demandada CUSTEIE/CUBRA o fornecimento à 

autora dos equipamentos Cadeira de rodas jumper, Colete de retificação 

de flexcorp, Órtese AFO articulada tamaraky, Parapodium eretor coluna e 

Andador Kapra tamanho G, com todos os acessórios, no prazo de 20 

(vinte) dias, sob pena de multa. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 22/10/2018 às 10h30min horas, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019750-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))
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RAI SOARES GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019750-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): RAI 

SOARES GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que RAI SOARES GOMES move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Ao ID: 11988787 comparece, 

o patrono do requerente informando o falecimento deste, em virtude de 

complicações decorrentes do acidente sofrido na data de 08.09.2016, e 

pugnando pela habilitação dos ascendentes do requerente bem como a 

realização de perícia indireta. O pleito indenizatório do seguro DPVAT 

possui límpido conteúdo econômico, não sendo, por isso, direito 

personalíssimo, e sim de cunho exclusivamente patrimonial e, dessa 

forma, transmissível. Inicialmente, verifica-se que da certidão de óbito 

acostada aos autos que o requerente não possuía filhos. Portanto, 

habilitem-se os ascendentes do de cujus Sr. REGINALDO SOARES 

MOURA e Sra. JACIRENE GOMES CARVALHO na condição de 

litisconsortes ativo. Após, proceda-se as anotações e retificações 

necessárias, na distribuição, cadastro e autuação. Tendo o segurado 

falecido no decorrer do processo, antes da realização de perícia judicial, 

DETERMINO seja realizada perícia médica indireta, com base na 

documentação juntada aos autos, objetivando apurar se as lesões 

oriundas do acidente ocorrido em 08.09.2016 causaram alguma invalidez 

permanente na parte requerente, assim como o grau destas lesões, 

conforme reza a Súmula n° 474 do Superior Tribunal de Justiça. Em igual 

sentido, tem decidido os tribunais pátrios, vejamos: “AGRAVO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR 

EM APELAÇÃO DETERMINA O PAGAMENTO PROPORCIONAL DA 

INDENIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - MORTE DO AUTOR 

NO CURSO DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA DE DIREITO 

PERSONALÍSSIMO - HABILITAÇÃO DE SUCESSORES - PERÍCIA INDIRETA - 

POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A indenização do seguro 

obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima 

e, nos casos de falecimento da parte, mostra-se possível a transmissão 

aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo. 

Para fins de pagamento proporcional da indenização, quando ocorrido o 

óbito da parte autora no curso do processo, a realização de perícia 

indireta nos documentos que instruem a ação é medida que se impõe”. (AI 

160633/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015). Destaquei. 

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ 

PERMANENTE. MORTE DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. PERÍCIA 

MÉDICA INDIRETA. POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. I. 

No caso concreto, a autora faleceu no curso da demanda e antes da 

realização da perícia judicial que poderia constatar as lesões sofridas em 

decorrência do acidente de trânsito e que supostamente causaram a 

invalidez permanente alegada na inicial. II. Assim, mostra-se imprescindível 

a realização de perícia médica para o deslinde do feito, para o fim de 

apurar se as lesões sofridas pela de cujus resultaram em invalidez 

permanente e, em caso positivo, o grau da invalidez, nos termos da 

Súmula 474, do STJ. III. Nesse sentido, a morte da autora no curso da 

demanda, em princípio, não inviabiliza a análise técnica da documentação 

médica. Possibilidade de realização de perícia médica indireta. IV. 

Desconstituição da sentença, de ofício. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE 

OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA”. (Apelação Cível Nº 70062537956, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André 

Pereira Gailhard, Julgado em 25/03/2015). Destaquei. Considerando a 

necessidade da perícia médica indireta, nomeio o profissional: - DR. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, CRM/MT 1958, Rua 24 de outubro, Nº 

827, sala 8, Galeria 24 de outubro, Bairro Popular, telefone: (65) 

2127-8022 e (65) 99631-9747, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com, o 

qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe se a causa da morte descrita na certidão de óbito (ID 

11988796) é decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 

08.09.2016. Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 

1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática 

da demanda, a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para apresentação da documentação 

necessária. Após, a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026810-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES (ADVOGADO(A))

G. E. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026810-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIELA ECHEVERRIA CAPOROSSI RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos 

etc. Recolhida as custas, recebo o presente feito pelo procedimento 

comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 16/10/2018 às 11h30min , nos termos do artigo 

334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026467-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL (ADVOGADO(A))

JANINE DE ARAUJO KESTRING (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026467-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANINE DE ARAUJO KESTRING RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 
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exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, extrato bancário ou declaração de 

imposto de renda, ademais denota-se que a cópia da carteira de trabalho 

acostada aos autos, não consta nenhuma anotação, o indeferimento do 

pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração 

de pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1026070-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY PATRICIA PRADO (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026070-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KELLY PATRICIA PRADO RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, 

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Cuida-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais e 

Materias, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por KELLY PATRICIA 

PRADO em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E MRV 

PRIME FAVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA., todos qualificados nos autos. 

Sustenta a autora que motivada pela publicidade em mídia realizada pela 

segunda requerida, e, vendo a possibilidade de ter seu sonho da casa 

própria pelo benefício do ”programa minha casa minha vida”, foi até o 

stand de vendas montados pela MRV, o qual estava localizado ao 

empreendimento denominado Condomínio Chapada Diamantina. Aduz que 

tendo gostado do imóvel, assim como das condições de compra 

oferecidas e promessas ofertadas, em 05/04/2014 firmou o contrato de 

compra e venda do empreendimento, apartamento 205, Bloco D, com 

promessa de entrega para 31/01/2015. Menciona que em 06 de novembro 

de 2015 a ré realizou a entrega do imóvel, contudo para sua surpresa no 

decorrer de alguns meses o apartamento apresentou defeitos no rodapé, 

soltando da parede, e também com as portas que estão descancando. 

Elucida que abriu chamado de assistência técnica, registrado sob o nº 

CRM 03438171, contudo para a sua surpresa a demandada retornou 

informando que tais itens não estão previstos na cobertura do imóvel, não 

sendo possível realizar os reparos. Salienta que tais defeitos 

impossibilitam que a mesma desfrute do apartamento para moradia, uma 

vez que vem utilizando o apartamento em condições péssimas. Requer em 

sede de tutela de urgência a determinação de que a requerida realize 

imediatamente os reparos em seu apartamento trocando os rodapés e as 

portas. É o Relatório. Decido. Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 
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demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. No presente caso, a demandante requer a que as requeridas 

sejam compelidas a efetuarem reparos em seu apartamento uma vez que, 

depois de poucos meses que foi entregue o imóvel, o mesmo apresentou 

defeitos nos rodapés que estão se soltando e portas descascando. Faz 

necessário ressaltar que na presente fase de cognição não há como ser 

comprovado os fatos que levaram à existência das avarias no imóvel, nem 

o fato de que estes ocorreram em decorrência de conduta das rés, 

ademais o reparo causaria prejudicialidade a produção de provas. 

Somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades do lítigio, será 

capaz de fornecer os elementos necessários a convicção do juízo, sendo 

assim necessária a devida instrução do feito. Em casos análogos, eis o 

entendimento do TJ-MT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR - NECESSIDADE DE 

reparos NA OBRA DO CONDOMÍNIO - tutela DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS LEGAIS - RELEVÂNCIA DA NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. A tutela de Urgência 

para determinar à CONSTRUTORa a realização de reparos no prédio que 

edificou, requer a demonstração dos requisitos legais previstos no Art. 

300 do CPC.Não há que conceder tutela de urgência quando a questão 

demanda a mais ampla instrução probatória voltada a comprovação do 

dano e dos problemas apontados como sendo defeito de construção da 

obra. (AI 98776/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 12/12/2016). Feitas essas considerações, uma vez 

ausentes, ao menos neste momento processual, a satisfação de todos os 

requisitos necessário, INDEFIRO a tutela antecipada postulada, sem 

prejuízo de sua reapreciação em ocasião futura nos autos. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 16/10/2018 às 08h30min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005458-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005458-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBINO RAMOS RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Recolhidas as 

custas, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

29/10/2018 às 12h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005290-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005290-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS RÉU: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos etc. Recolhidas as custas, recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 29/10/2018 às 12h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005301-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005301-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS RÉU: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos etc. Recolhidas as custas, recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 29/10/2018 às 08h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1029081-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE PAIVA MAIA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029081-75.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOAO DE PAIVA MAIA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Considerando que houve interposição de agravo de instrumento pela parte 

autora face a decisão que indeferiu a justiça gratuita e que, o Eg. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso proveu o recurso, recebo a presente demanda 

pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 29/10/2018 às 08h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006318-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

LEONECIR RIBEIRO CARDOSO GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006318-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONECIR RIBEIRO CARDOSO GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos 

para análise do petitório de ID 13951977, onde a seguradora reitera que 

não te interesse na prova pericial e que não irá depositar qualquer valor 

para pagamento de honorários de, tendo em vista perícia realizada na 

central de conciliação. Sem delongas, equivoca-se a seguradora 

requerida ao encarar o laudo de “Avaliação Médica para fins de 

Conciliação” como laudo pericial judicial elaborado nos termos dos arts. 

464 e seguintes do CPC/2015. Exatamente porque a realização da prova 

pericial depende de nomeação de perito pelo juízo e fixação de prazo para 

entrega do laudo (CPC/2015, art. 465); apresentação de proposta de 

honorários, currículo e afins (CPC/2015, art. 465, §2º), e também porque o 

laudo pericial “deverá conter (...) a exposição do objeto da perícia; (...) a 

análise técnica ou científica realizada pelo perito; (...) a indicação do 

método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente 

aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou”, e 

“resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público” (CPC/2015, art. 473, I a IV), não 

se pode dizer que Avaliação Médica seja laudo pericial judicial, mas 

simples prova documental produzida sob sua expressa autorização. No 

mais, em se tratando de perícia realizada na audiência inaugural do 

processo (conciliação), sem que tenha sido oportunizado as partes a 

formulação de quesitos e o devido contraditório, tem-se que nos casos de 

discordância das partes, não há como se considerar o ato para fins 

probatórios, diante do fato de transparecer o caráter unilateral, uma vez 

que é custeada pela seguradora. Ante o exposto DETERMINO a intimação 

da seguradora para efetuar o pagamento dos honorários no prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005737-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005737-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Recolhidas as custas, 

recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

29/10/2018 às 09h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008742-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008742-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO 

BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Recolhidas as 

custas, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

29/10/2018 às 10h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008304-35.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008304-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO 

BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Recolhidas as 

custas, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

29/10/2018 às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022183-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022183-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Recolhidas as custas, 

recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

29/10/2018 às 10h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026513-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

HERMES TEODOSIO SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026513-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERMES TEODOSIO SANTOS JUNIOR RÉU: CONSTRUTORA JOAO DE 

BARRO LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Dar 

Coisa Certa c/c Indenização por Danos Morais, Lucros Cessantes com 

Pedido de Tutela de Urgência proposta por HERMES TEODOSIO SANTOS 

JUNIOR, em desfavor de CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese o autor narra que firmou 

instrumento particular de compra e venda com a ré, tendo como objeto o 

terreno localizado na quadra de nº 01, Lote 08, residencial Vida Nova, na 

cidade de Várzea Grande. Explana que, no ano de 2014 ao ser 

convocado pela Caixa Econômica Federal para realizar a assinatura de 

compra e venda do terreno, no referido documento constava a aquisição e 

financiamento do Lote 09, lote este diverso do qual o requerente tinha 

assinado no contrato pactuado com a requerida. Salienta que após a 

assinatura dos documentos junto a CEF, a demandada continuou a realizar 

os procedimentos administrativos junto ao Cartório de Imóveis. Pugna pela 

antecipação de tutela para que seja determinado a requerida que dentro 

do prazo de 48 (quarenta e oito) horas emita a posse ao autor do imóvel 

lote 08, bem como realize todos os tramites administrativos necessários 

(Retificação junto a Caixa Econômica Federal e Cartório de Imóvel), 

devendo a mesma arcar com todas as despesas financeiras. 

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 antecipação da 

tutela para após a manifestação da parte contrária. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

16/10/2018 às 09h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000688-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000688-43.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: EBERSON RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora 

o recebimento de seguros em decorrência de acidente de trânsito. 

Conforme noticiado pelo perito judicial, a parte autora apesar de 
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devidamente intimada na pessoa de seu advogado em duas oportunidades 

não compareceu no local designado para realização da perícia médica e 

não apresentou justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou 

de promover os atos necessários para andamento do processo, 

provocando o seu abandono, mesmo intimada para providenciar o 

andamento. Vejamos o disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;”. No caso em tela, a parte autora apesar de intimada não 

compareceu por duas vezes consecutivas para realização da perícia 

médica, caracterizando falta de interesse na ação, e evidente desrespeito 

ao Princípio da Cooperação. Sobre a extinção do feito sem apreciação do 

mérito por abandono da causa pelo autor tem decidido os Tribunais, 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

– EXTINÇÃO DO FEITO AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, 

ART. 267, III) – POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que 

extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa 

(CPC, art. 267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não 

cumpre providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - 

Ap, 103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no 

DJE 16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 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 parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada. 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.” Sem custas e honorários por ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015826-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

WELLINGTON MORAES CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015826-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON MORAES CAMARGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso em tela, a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas 

vezes consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando 

falta de interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da 

Cooperação. Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por 

abandono da causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – 

EXTINÇÃO DO FEITO AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, 

ART. 267, III) – POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que 

extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa 

(CPC, art. 267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não 

cumpre providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - 

Ap, 103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no 

DJE 16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 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 parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada. 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.” Sem custas e honorários por ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009519-46.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIANY DE JESUS RONDON (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIBIANA MEIRELLES SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009519-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIANY DE JESUS RONDON RÉU: BIBIANA MEIRELLES SOUZA Vistos 

etc. No decisório de ID n 12959636 foi indeferido o pedido de assistência 

judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora para no prazo 

de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Após, compareceu a autora, por meio de petitório de ID 

n. 14230734, informando que fora agravada por meio do Agravo de 

Intrumento nº 1007889-78.2018.8.11.0000 a decisão que indeferiu a 

gratuidade da justiça gratuita. No entanto, o referido recurso foi 

desprovido, sendo mantida a decisão proferida por este juízo. Findo o 

prazo, verifica-se que, a parte autora não recolheu as custas. Não houve 

a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização 

processual. É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora 

embora intimada para sanar a irregularidade constante da petição inicial, 

não o fez.). Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código 

de Processo Civil: 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. O 

entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo 

Civil: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidende a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027323-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VMA IMOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA COSTA LACERDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a patrona da parte autora para 

comparecer na secretaria desta vara a fim de assinar o termo de caução, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004549-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

FERNANDO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA (ADVOGADO(A))

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 
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influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1011899-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGK 4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. (REQUERENTE)

LEANDRO NOGUEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEIBER LEITE PEREIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028272-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE SILVA SOUZA (AUTOR(A))

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027753-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI (EXEQUENTE)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO BRESCOVICI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (EXECUTADO)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (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, 28 de agosto 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027774-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR (AUTOR(A))

MARIA AUXILIADORA MALHEIROS (AUTOR(A))

ALEX MALHEIROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (RÉU)

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027774-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR, MARIA AUXILIADORA 

MALHEIROS RÉU: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. Vistos. Verifica-se que o autor 

pretende ser indenizado por supostos danos morais sofridos, todavia, 

deixou de atribuir o valor pretendido, conforme determina o art. 292, V, do 

CPC, assim, intime-se o autor para emendar a petição inicial nesse sentido, 

inclusive corrigir o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento (art. 321, parágrafo único, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003903-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

SIMONE MARIA POTRICH DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FRANCISCO EL HAGE (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032790-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

NILSON FRANCISCO DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032790-21.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

NILSON FRANCISCO DOURADO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por NILSON 

FRANCISCO DOURADO, aduzindo omissão na sentença de ID 12395878, 

vez que consta nos autos o comprovante de envio via Correios ao 

endereço da Agência reguladora responsável pelo procedimento 

administrativo, o que configura o esgotamento do pleito na esfera 

administrativa, requerendo o acolhimento destes embargos. É o relatório. 

Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão em sentido 

amplo (art. 1.022, incisos I e II do CPC). Analisando os Embargos de 

Declaração não se constata a omissão aduzida, vez que devidamente 

fundamentada a sentença proferida, uma vez que os comprovantes 

juntados ID 10404376 e 10404360 não mencionam pedido administrativo, 

nem mesmo a agência responsável pelo Seguro, tendo sido, por esse 

motivo, proferido despacho posterior, solicitando cópia do prévio 

requerimento administrativo com o indeferimento ou com o decurso de 

prazo de 30 (trinta) dias sem resposta. Entretanto, embora intimada para 

promover a juntada dos documentos descritos acima, a parte autora 

manteve-se inerte, motivo pelo qual, levando-se em conta que o prévio 

requerimento administrativo é condição para o regular exercício do direito, 

e que sua ausência caracteriza falta de interesse de agir, houve o 

indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do 

processo sem resolução do mérito. Portanto, não vislumbro quaisquer 

vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil a serem 

sanados, o que demonstra que o recurso ora em análise apresenta-se 

como impróprio para alterar a sentença. Com essas considerações, rejeito 

os Embargos de Declaração de ID 12594393 e mantenho a sentença 

proferida ID 12395878. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de junho de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019685-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

IVANI MARIA CECHIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019685-74.2017.8.11.0041. AUTOR: 

IVANI MARIA CECHIN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. IVANI MARIA CECHIN, 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 30/03/2017, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, bem como a pendência documental do 

requerimento administrativo. No mérito alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre 

os valores da indenização, a forma de pagamento, a necessidade de 

prova pericial, impossibilidade de incidência da correção monetária, bem 

como quanto aos juros e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 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 30/03/2017. 

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 pendência 

documental do requerimento administrativo, não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que a parte pode pleitear judicialmente o 

recebimento do seguro obrigatório, independentemente de ter recebido ou 

não o pagamento na esfera administrativa, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. No mérito, a parte ré alega a insuficiência probatória do registro 

de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo automotor. 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 30/03/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

IVANI MARIA CECHIN, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do ombro direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 126 de 656



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, 13 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025431-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON FIGUEIREDO OLEJNIK (AUTOR(A))

HENRIQUE DA SILVA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001550-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEI BATISTA DA SILVA (RÉU)

J. B. DA SILVA COMERCIO - ME (RÉU)

JOSELAINE GRECIELLE DA SILVA - ME (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça, devendo informar novo endereço 

para a citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1025030 Nr: 34332-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU ALONSO DE ARRUDA, 

ROBERTO CESAR ALONSO DE AMORIM ARRUDA, SONIA MARIA BISPO 

DE AMORIM ARRUDA, RAFAEL KRUEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIANO MUNIZ DE MELO 

JUNIOR - OAB:188139/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 62694 Nr: 4496-45.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO F SILVA & CIA LTDA (CITY LAR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEHLEN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA GARIGLIO - OAB:10126/MT, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN 

SOPHIA - OAB:6483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1269670 Nr: 27553-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO FINOTTO, GILBERTO PINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028872 Nr: 36259-63.2015.811.0041

 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: CATHIANE GONÇALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVOLUTE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDA DE 

PAULA GIACOMINI SOUZA, para devolução dos autos nº 

36259-63.2015.811.0041, Protocolo 1028872, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 849842 Nr: 52977-09.2013.811.0041

 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: CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar 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.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027323-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VMA IMOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA COSTA LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. WMA Imóveis Ltda. ajuizou a presente Ação de Despejo Por Falta 

de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios, Indenização por 

Danos Morais e Materiais, e Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de 

Larissa Costa Lacerda, ao argumento de que firmou contrato particular de 

locação de imóvel, localizado no Edifício Piazza di Siena, apto 104, torre 3, 

bairro Porto, nesta Capital, no valor mensal de R$ 1.300,00, mais 

acessórios da locação, sendo IPTU, taxas condominiais, etc. Afirma que a 

requerida está inadimplente com os aluguéis desde março/2018, além do 

IPTU e taxas condominiais, ou seja, que vem deixando de cumprir com a 

obrigação contratual. Ao final pugna pela concessão tutela de urgência, 

com base no art. 300 do NCPC e 59, §1º, da Lei 8.245/91, para determinar 

a desocupação do imóvel. É permitida a concessão da tutela de urgência 

nas Ações de Despejo, entretanto, devem estar presentes os 

pressupostos legais impostos pelo artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. A propósito, colaciono caso 

semelhante, com a norma anterior: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA- LIMINAR - POSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DA MEDIDA COM BASE NO ART.273, DO CPC - FUMUS 

BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS - RECURSO 

PROVIDO - VENCIDO O RELATOR. - A controvérsia posta nos autos não 

se amolda às hipóteses de concessão liminar de despejo, previstas no art. 

59, § 1º, da Lei do Inquilinato. Todavia, conquanto não seja possível o 

deferimento da medida com base na Lei do Inquilinato, nada obsta que a 

questão seja apreciada com fundamento no art. 273, do CPC. - Nos termos 

do art. 273, do CPC, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os 

efeitos da tutela, desde que, diante de prova inequívoca dos fatos, se 

convença da verossimilhança das alegações da agravada, estando 

presente o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação”. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.238148-4/001, Relator(a): Des.(a) 

Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

31/07/2014, publicação da súmula em 12/08/2014). Negritei. Ressalte-se 

que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um 

deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Pois bem. Verifico a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, notadamente a relevância da fundamentação, 

eis que a parte Autora colacionou o Contrato de Locação (ID 14852885), 

afirmando que a ré está inadimplente com os aluguéis e encargos e 

mesmo notificada (ID 14853136), permanece inerte, caracterizando a 

mora. A autora colacionou ainda documento que comprova a existência de 

dívida de IPTU (ID 14853174). Observa-se ainda que, apesar de constar 

que o contrato possui garantia de caução, equivalente a três meses de 

aluguel, o certo é que o valor da dívida já o supera, portanto, o contrato já 

se encontra desprovido de garantia. Por outro lado, é notória a urgência 

do pedido, vez que a permanência da ré no imóvel pode gerar mais 

prejuízos ao autor dos que até aqui causados, como por exemplo, 

aumentar o valor da dívida. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Observa-se que a parte 

autora já prestou caução, referente ao depósito de três meses de aluguel. 

Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre convencimento 

motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, e de acordo com o 

art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido de liminar para 

determinar a ré a desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 

dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o 

que desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso 

necessário. Lavre-se o termo da caução ofertada, após cumpra-se a 

ordem acima. Designo o dia 29/10/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central e Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar ou purgar a mora é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC c/c 62, II, 

Lei 8.245/91), 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 

de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019196-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VAILTON ZARZENON SANCHES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019196-37.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VAILTON ZARZENON SANCHES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. VAILTON 

ZARZENON SANCHES, 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 29/01/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor 

mensurado pela perícia médica, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência autoral, 

bem como ausência de documentos essenciais a regulação do sinistro, 

vez que os documentos juntados aos autos estão ilegíveis. No mérito 

impugna os documentos juntados, alega a insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, manifesta 

acerca do laudo pericial, discorre sobre os valores da indenização, 

pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 
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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. A parte ré alega, ainda, a ausência de documentos 

essenciais a regulação do sinistro, argumentando que os documentos 

pessoais do autor juntados aos autos estão ilegíveis. Entretanto, esta 

argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que é possível fazer a leitura desses normalmente, 

motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida. No mérito, a ré ainda impugna 

os documentos juntados, alegando para tanto que as assinaturas 

constantes nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, 

esta argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. Além disso, a 

parte ré alega insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, 

por isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 29/01/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que VAILTON ZARZENON 

SANCHES, apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão 

direita de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 
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própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 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, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031857-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA SARMENTO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(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: 1031857-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEANDRO DE OLIVEIRA SARMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. LEANDRO DE OLIVEIRA 

SARMENTO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 21/05/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, conforme determinado em lei, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, pendência documental do requerimento administrativo, 

falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, 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 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, necessidade de prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão 

da ausência do prévio pedido administrativo, bem como pendência 

documental do requerimento administrativo, estas não prosperam, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 
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nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 21/05/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que LEANDRO DE OLIVEIRA SARMENTO, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo direito de intensa intensidade 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 

tornozelo direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). 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, 28 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ANA CAROLINA DA COSTA SIQUEIRA (AUTOR(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: 1015613-44.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA CAROLINA DA COSTA SIQUEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. CAMILA LORRAINE DA COSTA 

SANTANA, menor representada por sua genitora ANA CAROLINA DA 

COSTA SIQUEIRA, 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 24/03/2017, 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 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, pendência documental do requerimento administrativo, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, bem como ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo devido comprovante de residência não ter sido apresentado. No 

mérito alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, ausência 

de comprovação do nexo causal, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, a forma de pagamento, 

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. 
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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. Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência não ter sido apresentado, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo, com 

potencial risco de afastar a parte de receber a prestação jurisdicional 

pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar 

seu endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que 

não exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, 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 24/03/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que CAMILA LORRAINE DA 

COSTA SANTANA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

pé direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 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 
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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 50% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007918-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (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: 1007918-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSILDA DA SILVA VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MAYKLON DOUGLAS DA SILVA JESUS, menor 

representado por sua genitora ROSILDA DA SILVA VIEIRA, qualificada 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, alegando que o requerente 

foi vítima do acidente de trânsito em 02/12/2016, que lhe ocasionou 

invalidez permanente, razão pela qual requer o pagamento no valor de 40 

(quarenta) vezes o valor do salário mínimo vigente a época da 

indenização, acrescidos de juros legais de 1% ao mês, 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 a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de requerimento administrativo, princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral, pendência documental do requerimento 

administrativo, ausência de pressuposto processual devido à ausência de 

assinatura do assistido, 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 insuficiência probatória do registro de ocorrência juntado, 

inexistência de prova de invalidez, discorre sobre os valores 

indenizatórios e pagamento proporcional à lesão, da não vinculação ao 

salário mínimo, da necessidade de prova pericial, bem como quanto à 

correção monetária, juros e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência 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 
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afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Muito 

embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da causalidade 

e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil, pelo 

que rejeito a preliminar arguida. Quanto à alegação de ausência de 

pressuposto processual devido à ausência de assinatura do assistido na 

procuração, verifica-se ID 13722996 que foi procedida a regularização, 

pelo que afasto a preliminar levantada. Quanto à ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em 

razão de o comprovante de residência apresentado estar em nome de 

terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem 

requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a regular 

tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é 

dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a ré alega 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, argumentando que o 

fato não fora presenciado pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 02/12/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MAYKLON DOUGLAS DA 

SILVA JESUS apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho 

direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A perícia médica atestou 75% de invalidez permanente parcial 

incompleta do punho direito, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse 

valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir 

da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

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 ao pagamento 

integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 5, 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de 

agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018549-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVERTON TRETTEL LADEIA (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: 1018549-42.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: EVERTON TRETTEL LADEIA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. EVERTON TRETTEL LADEIA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
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GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 09/08/2014, 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, falta de interesse processual pela ausência de finalização do 

prévio requerimento administrativo, bem como impossibilidade jurídica do 

pedido vez que o acidente noticiado não é abrangido pelo seguro DPVAT. 

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 

finalização do 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) Com relação à alegação de carência da ação pela impossibilidade 

jurídica do pedido, este assunto será analisado com o mérito por com ele 

se confundir. No mérito, a ré alega a impossibilidade jurídica do pedido, 

argumentando que o acidente noticiado não é abrangido pelo seguro 

DPVAT, vez que não caracteriza acidente de trânsito, mas sim caso 

fortuito, por ter ocorrido durante o trabalho. Entretanto, o autor conduzia 

um trator, que caracteriza veículo automotor terrestre, possuindo assim 

cobertura para a indenização do seguro, sendo irrelevante ter ocorrido o 

sinistro durante o trabalho. Nesse sentido: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE 

OCORRIDO COM TRATOR - PROPRIEDADE PRIVADA - ACIDENTE DE 

TRABALHO - IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - TABELA DA SUSEP - OBSERVÂNCIA - SALÁRIO MÍNIMO 

DE REFERÊNCIA - VALOR VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO - APELAÇÃO 

- LIMITES - FIXAÇÃO PELO RECORRENTE. - O trator se enquadra no 

conceito de veículo automotor terrestre, de modo que os danos 

decorrentes de sinistros envolvendo referido veículo possuem cobertura 

para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sendo irrelevante que tal 

sinistro configure também acidente de trabalho - A indenização 

correspondente ao seguro obrigatório deve ser paga aplicando-se o 

percentual fixado pela tabela da Susep e em conformidade com o grau de 

lesão apurado no laudo pericial - Quando se trata de indenização do 

seguro DPVAT com base no salário mínimo, há que se considerar o valor 

deste vigente ao tempo do sinistro - Ao tribunal cabe decidir tão-somente o 

que lhe foi devolvido nos limites das razões do recurso e do pedido de 

nova decisão. (TJ-MG - AC: 10115080127711002 MG, Relator: Evandro 

Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/04/2018, Data de 

Publicação: 24/04/2018) (negritei) Além disso, faz-se irrelevante o fato de 

o veículo não estar se locomovendo, vez que é perfeitamente possível que 

o veículo, ainda que parado, possa gerar danos indenizáveis. Para tanto, é 

necessário que o próprio veículo ou a sua carga, por uma falha mecânica 

ou elétrica, cause danos a seu condutor ou a terceiro. Veja-se, a 

propósito, a ementa do julgado no STJ: "CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA 

TERRESTRE (DPVAT). EXPLOSAO. CARGA INFLAMÁVEL. HIPÓTESE DE 

INCIDÊNCIA DA NORMA. LEI Nº 6.194/76. I - A cobertura do seguro 

obrigatório prevê como hipótese de incidência o acidente causador de 

danos pessoais graves, havido com o veículo ou com a carga 

transportada. II- O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não 

tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado 

também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em 

trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da 

obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro 

obrigatório. Recurso provido." (REsp 646784/RS, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Filho, DJ 01/02/2006, p. 534) 

(negritei) Deste modo, 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 09/08/2014. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que EVERTON TRETTEL LADEIA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 
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parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para 

o membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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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: 1006037-27.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGISVAN SIMOES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. REGISVAN SIMOES 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 08/12/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, 

boletim de ocorrência sem validade, bem como ausência do laudo do IML. 

No mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, 

discorre sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, 

incidência da correção monetária, manifesta acerca do laudo pericial, bem 

como quanto aos juros e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como pela ausência de comprovação de entrega da documentação, estas 

alegações não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de boletim de ocorrência sem validade, bem como ausência do 

laudo do IML, estes assuntos serão analisados com o mérito por com ele 

se confundir. No mérito, a ré alega que o boletim de ocorrência juntado não 

possui validade, argumentando que o documento não foi produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que as lesões 
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seriam decorrentes de acidente de trânsito. Entretanto, é sabido que o 

boletim de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os 

demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, 

prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 08/12/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

REGISVAN SIMOES DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 

25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027364-28.2017.8.11.0041
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HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO FERREIRA AMARAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027364-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO SERGIO FERREIRA AMARAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. PAULO SERGIO FERREIRA 

AMARAL, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 12/05/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, conforme determinado em lei, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo, 

preliminarmente, manifestado a respeito da data em que o autor buscou 

atendimento médico, alegado 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, incidência da 

correção monetária, inaplicabilidade da teoria da inversão do ônus da 

prova, manifesta acerca do laudo pericial, bem como quanto aos juros e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 137 de 656



pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 12/05/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

PAULO SERGIO FERREIRA AMARAL apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito de leve intensidade avaliada 

em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...)§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035228-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035228-20.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALDENOR ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ALDENOR ALVES 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 13/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

integral do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse processual 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 

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, 

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) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 13/08/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ALDENOR ALVES DA SILVA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. 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. 
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A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

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 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

28 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032595-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI RITA PANACESKI (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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: 1032595-36.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUCELI RITA PANACESKI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JUCELI RITA PANACESKI, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

27/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros legais, mais 

a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, exceção de incompetência, falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo, 

pendência documental do requerimento 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 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 
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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 exceção de incompetência, vez que a autora reside na 

cidade de Tangará da Serra –MT, e o fato teria ocorrido na cidade de Sete 

Lagos – MG, devendo, portanto, ser aplicado o Princípio do Juiz natural, 

por não haver justificativa para que a ação tenha sido ajuizada nesta 

comarca. Ocorre que, é sabido que nas ações de cobrança do seguro 

DPVAT cabe ao autor escolher se quer ajuizar a ação no local do fato, em 

seu domicílio ou no domicílio da ré, sendo que no presente caso, consta 

que a ré possui uma sucursal nesta comarca, motivo pelo qual não há que 

se falar em incompetência, pelo que afasto a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. COMPETÊNCIA 

RELATIVA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TERRITORIAL. ESCOLHA ENTRE 

FOROS CONCORRENTES. POSSIBILIDADE. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU, 

DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. DISCRICIONARIEDADE DO AUTOR. 

SÚMULA 540, DO STJ. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE 

SÚMULA 33, DO STJ. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO (...) 2. Sabe-se 

que a Ação de Cobrança do Seguro DPVAT pode ser ajuizada tanto no 

domicílio do réu, como do autor ou no local do fato, a teor do enunciado da 

súmula 540, do STJ. De outra banda, por se tratar de competência relativa, 

esta não pode ser declarada, de ofício, pelo juiz do feito (...) 3. Ademais, 

em razão da função nitidamente social do seguro DPVAT, em dar amparo 

à vítima de acidente de trânsito, na obtenção de seu direito, deve lhe ser 

oportunizada a possibilidade de escolha entre os foros apontados, quer 

no §único, do art. 100, do revogado CPC/73, quer na regra geral do art. 94, 

do mesmo Codex, atualmente dispostas nos arts. 53 e 46 do vigente CPC. 

(...)”(TJ-CE 00012867820178060000 CE, Relator: Francisco Gomes de 

Moura, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 07/02/2018) (grifo nosso) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como pendência documental do requerimento administrativo, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 27/07/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JUCELI RITA PANACESKI, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Embora em manifestação 

ao laudo pericial a parte ré tenha requerido complementação do laudo, 

entendo desnecessário tal pedido, vez que apenas protelaria o deslinde 

do processo, o qual encontra-se devidamente instruído. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 
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quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) 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 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 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, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000207-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN CESAR DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000207-80.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RUAN CESAR DE SOUZA BRITO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. RUAN CESAR DE 

SOUZA BRITO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, alegando 

que foi vítima de acidente de trânsito em 04/02/2016, que lhe ocasionou 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

a efetuar o pagamento da diferença do seguro obrigatório, no valor 

mensurado pela perícia médica, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela 

satisfação da indenização em esfera administrativa, bem como ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo devido comprovante de residência apresentado estar em nome 

de terceiro, bem como ausência de documentos essenciais a regulação do 

sinistro, vez que os documentos juntados aos autos estão ilegíveis. No 

mérito alega litigância de má fé devido à omissão de pagamento 

administrativo prévio, impugna os documentos ilegíveis, postula pela 

improcedência do pedido de complementação da indenização, a quitação, 

insubsistência do pedido devido à pretensão do autor já ter sido satisfeita, 

discorre sobre os valores, a forma de pagamento, necessidade de prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela satisfação da 

indenização em esfera administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 
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quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) Quanto à 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) A parte ré alega, ainda, a 

ausência de documentos essenciais a regulação do sinistro, 

argumentando que os documentos pessoais do autor juntados aos autos 

estão ilegíveis. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em 

vista que em análise aos documentos, nota-se que é possível fazer a 

leitura desses normalmente, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida. 

No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 04/02/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que RUAN CESAR DE SOUZA BRITO apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta membro superior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido o pagamento administrativo no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), como consta ID 

4561155 – Pág. 3, logo a parte recebeu todo o valor indenizatório a que 

faz jus. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Ruan Cesar 

de Souza Brito em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do 

Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da 

justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que 

possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015381-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE CABRAL DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015381-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEONICE CABRAL DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), promovida por CLEONICE CABRAL DA SILVA em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde 

houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora. Assim, 

considerando a concordância da parte ré, HOMOLOGO por sentença a 

desistência da presente ação e em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004879-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CARLOS MARQUES DA LUZ (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 SENTENÇA Processo: 1004879-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS MARQUES DA LUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), promovida por CARLOS MARQUES DA LUZ em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde 

houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora. Assim, 

considerando que não houve a apresentação de contestação, 

HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

estes autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012993-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR (ADVOGADO(A))

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA HELENA MARTINS BATALHA (RÉU)

LUCINEIDE SOUZA MACEDO MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012993-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON RÉU: LUCINEIDE SOUZA 

MACEDO MARTINS, MARISA HELENA MARTINS BATALHA Visto. Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela de Natureza Cautelar de Indisponibilidade de Bens, promovida por 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON em desfavor de 

LUCINEIDE SOUZA MACEDO MARTINS e MARISA HELENA MARTINS 

BATALHA, onde houve pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora. Assim, considerando que não houve apresentação de 

contestação, HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e 

em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1021017-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MELLO JUNQUEIRA (REQUERENTE)

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOEGE DE SOUZA (REQUERIDO)

JOSE ALCIR PAULINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021017-42.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente ajuizada por Eduardo 

Mello Junqueira em desfavor de José Alcir Paulino e Loege de Souza, com 

pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, para que 

sejam: a) bloqueados os valores existentes nas contas correntes dos 

requeridos e realizada a transferência do valor para a conta judicial 

vinculada ao processo; b) determinado o arresto de bens de propriedade 

dos requeridos, que se encontram nos planos de manejos florestais, 

localizados na RIR Agropecuária e Administração Ltda. e VERCOM 

Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda., deixando o autor 

como fiel depositário; c) determinada a expedição de ofício ao Cartório do 

1º Ofício de Sinop/MT, para que seja averbada na matrícula nº 31.437, a 

existência da presente demanda; d) na insuficiência dos valores 

bloqueados, requer seja defiro o arresto de quaisquer bens de 

propriedade da parte requerida para garantir o valor do crédito; e) sendo 

infrutíferos os insuficientes os bloqueios e arrestos, pugna pelo 

deferimento de bloqueio de bens móveis por meio do sistema RENAJUD. 

Consta na inicial que o autor é proprietário de uma área localizada no 

Município de Juína/MT, sendo que, junto com seu parceiro comercial Sr. 

Trajano de Matos Silva Neto, firmou com os requeridos um contrato 

particular de compra e venda de plano de manejo florestal sustentável, em 

uma área rural de sua propriedade, onde os requeridos se 

comprometeram ao pagamento da quantia de R$ 1.700.000,00 (um milhão e 

setecentos mil reais), como remuneração pela matéria prima extraída na 

área. Aduz que o negócio jurídico possui como objeto de venda 49,79% do 

plano de manejo florestal sustentável, na propriedade denominada 

Fazenda Santa Martha I. Relata que o valor contratado deveria ser pago 

da seguinte forma: a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pagos por José 

Alcir Paulino, mediante cheque na assinatura do contrato, na data de 

22/03/2016; b) R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) na data de 

30/08/2016; c) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por meio de cheque; d) 

R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) convertidos em arroba positiva de boi 

gordo, na data de 25/02/2017; e) R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), por 

meio de transferência de contrato e entrega de gado. Acrescenta que a 

parte requerida não efetuou os pagamentos de sua competência, estando 

inadimplente com os valores, restando pendente um crédito no valor de R$ 

510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). Informa que o requerido estaria 

fazendo negócios com terceiros (RIR Agropecuária e Administração Ltda. 

e VERCOM Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda.), nos 

mesmos moldes dos contratos feitos com o autor. Afirma que o 

ajuizamento da ação visa a prevenção quanto ao recebimento dos valores 

que lhe são devidos. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 
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realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

O artigo 305 do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 305. A petição 

inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide em seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Pugna a parte autora pela concessão da tutela 

cautelar requerida em caráter antecedente, para que sejam: a) bloqueados 

os valores existentes nas contas correntes dos requeridos e realizada a 

transferência do valor para a conta judicial vinculada ao processo; b) 

determinado o arresto de bens de propriedade dos requeridos, que se 

encontram nos planos de manejos florestais, localizados na RIR 

Agropecuária e Administração Ltda. e VERCOM Vertente Grande 

Agropecuária e Construtora Ltda., deixando o autor como fiel depositário; 

c) determinada a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Sinop/MT, 

para que seja averbada na matrícula nº 31.437, a existência da presente 

demanda; d) na insuficiência dos valores bloqueados, requer seja defiro o 

arresto de quaisquer bens de propriedade da parte requerida para garantir 

o valor do crédito; e) sendo infrutíferos os insuficientes os bloqueios e 

arrestos, pugna pelo deferimento de bloqueio de bens móveis por meio do 

sistema RENAJUD. Compulsando os autos, verifica-se que as partes 

firmaram contrato particular de compra e venda de PMFS (Plano de Manejo 

Florestal Sustentável) para Exploração, constando na Cláusula Quinta as 

formas acordadas para pagamento (Id nº 14151222). Em que pese os 

documentos acostados nos autos, verifica-se a inexistência de 

probabilidade do direito para o deferimento do pleito. Analisando 

detidamente os autos e os documentos acostados, verifica-se que os 

mesmos não são suficientes para certificar a plausibilidade do direito ao 

argumento da parte autora, não sendo comprovados os valores já 

recebidos, nem mesmo a relação dos requeridos com as empresas 

terceiras, mencionadas nos autos, onde se pretende o arresto de bens, 

tornando os fatos controvertidos, sendo necessário o contraditório para a 

sua melhor elucidação. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela vindicada. 

Citem-se e intimem-se os requeridos para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contestar a ação. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, formulando o pedido principal, bem como para 

acostar a cópia de seus documentos pessoais, do comprovante de 

endereço e 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. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016993-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016604-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERENTE)

MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA AIKO TOGOE FERNANDES GOUVEIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018646-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE MARILIA 

(REQUERENTE)

MARCELA THOMAZINI COELHO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018654-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES VIRGINIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EPC PILAR S.A. EMPRESA DE PARTICIPACAO COMUNITARIA 

(REQUERENTE)

YURI JOSE CARVALHO FERREIRA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOAB PEREIRA FELIX (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019936-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERA WECKL PASETTI (ADVOGADO(A))

AIRTON SANSON PASETTI (ADVOGADO(A))

VITORIO PIEKNI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA SLONGO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE DEIXO DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL, HAJA VISTA QUE OS ENDEREÇOS CONSTANTES NA MISSIVA 

NÃO INFORMAM OS BAIRROS, O QUE INVIABILIZA O DISTRIBUIÇÃO E 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. DESSA FORMA, IMPULSIONO O FEITO 

PARA PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PRESTAR AS 

DEVIDAS INFORMAÇÕES, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PLEITEANDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO. ERA O QUE ME COMPETIA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016786-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE (ADVOGADO(A))

K. D. O. (AUTOR(A))

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - 001.998.561-41 (CURADOR)

SIRLENE FAUSTINA DE OLIVEIRA OAB - 896.512.601-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Maria Vilela dos Santos Furtat (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

Eloisa Kohl Pinheiro (RÉU)

Willian Ricardo Camargo da Silva (RÉU)

 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa o autor 

que em decorrência de erro médico, o autor João Paulo de Oliveira restou 

acometido de lesão grave, incapacitando-o para os atos da vida civil, 

razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que as 

requeridas sejam obrigadas a: a) custeiem a locação de imóvel adequado 

ao tratamento do autor, arcando com as demais despesas incidentes 

sobre o bem, tais como impostos, taxas, energia elétrica e outros; b) 

custeie a reforma e adequação do imóvel às exigências necessárias para 

o sistema home care, com a verificação por profissional, devendo o imóvel 

conter todos os itens necessários aos cuidados e; c) promover o 

custeamento do sistema home care, com todos os insumos, profissionais, 

medicamentos, conforme proposta apresentada pela VIP SAÚDE, no valor 

mensal de R$ 42.324,72 (quarenta e dois mil trezentos e vinte e quatro 

reais e setenta e dois centavos). Em caso de descumprimento, requer a 

aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

convertendo-se imediatamente a obrigação de fazer em obrigação de dar 

à parte autora os seguintes valores em parcela única: a) locação do 

imóvel durante o período de expectativa de vida no valor de R$ 

1.130.000,00 (um milhão cento e trinta mil reais); b) custos com sistema 

home care durante a expectativa de vida no valor de R$ 19.130.773,40 

(dezenove milhões cento e trinta mil setecentos e setenta e três reais e 

quarenta centavos); c) custos de reforma do imóvel e encargos a serem 

apurados por meio de liquidação de sentença e; d) pagamento de pensão 

mensal ao autor no valor de R$ 2.486,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e 

seis reais). No caso dos autos, em sede de cognição sumária, não é 

possível compelir a requerida ao atendimento dos pedidos da parte autora, 

haja vista que, nesse momento processual não restam demonstrados os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada. A probabilidade do 

direito não restou demonstrada, isso porque, com base nas provas 

acostadas, não há como determinar o imediato custeamento das despesas 

solicitadas. Analisando detidamente os autos, inexistem provas suficientes 

para demonstrar a responsabilidade dos requeridos com relação ao dano 

ocasionado ao autor, motivo pelo qual necessário se faz aguardar a 

realização da prova pericial nos autos nº 1030676-12.2017.8.11.0041, 

com a finalidade de se apurar o nexo causal entre a conduta dos 

requeridos e o dano. Importante ressaltar que havendo a comprovação da 

responsabilidade dos requeridos com relação aos fatos narrados nos 

autos, poderá a parte autora realizar novo pedido. Dessa forma, em que 

pese os documentos acostados aos autos, estes não se mostram 

suficientes à concessão da antecipação dos efeitos da tutela almejada, 

sendo necessária a dilação probatória para o aferimento da probabilidade 

do direito, razão pela qual postergo a analise do pedido de tutela 

antecipada para após a apresentação de contestação e realização da 

prova pericial no feito em apenso. Designo audiência de conciliação para o 

dia 10/09/2018, às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados.Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021500-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS NASCIMENTO PALEARI (REQUERENTE)

MARCELO CONSTANTINO MALAGUIDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR HENRIQUE PALEARE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022313-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO OSCAR FREIRE MARIANO (ADVOGADO(A))

VALDEMAR LUIS PERLIN - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FLECK SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024734-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

NILVANA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024734-62.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Nilvana Alves da Silva em desfavor de 

Claro S/A. A parte autora se manifestou no ID nº 14620675, informando 

não possuir mais interesse no prosseguimento do presente feito, 

requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 14620675, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024232-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADRIEL PAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023311-67.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir os 

requisitos do art. 260, II, do Código de Processo Civil, acostando aos autos 

o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento de mandato 

conferido ao advogado, sob pena de devolução sem o devido 

cumprimento. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026655-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061207 Nr: 51523-23.2015.811.0041

 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: CARLA DAYANE DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO PALÁCIO DO COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que as partes se manifestaram a respeito do laudo pericial, 

dou por encerrada a instrução processual.

Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960089 Nr: 4843-77.2015.811.0041

 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: MICHELE SILVÉRIO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:17049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 192, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993529 Nr: 20181-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR DA SILVA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO PAES PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 49, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1098509 Nr: 9925-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. DOS SANTOS TRANSPORTES EIRELI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de mandado de citação, a ser cumprido no 

endereço indicado às fls. 169, por Oficial de Justiça, observada as 

formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 16/10/2018, às 09:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 
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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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1017955 Nr: 30888-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO SANTINO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - 

OAB:14448/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono do requerido 

para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970973 Nr: 9711-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN FORTES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR SOUZA MOTTA, VIRMA CORREA DE 

ROMA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS 

DE PAULA - OAB:7561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar AS PARTES para, a 

autora através de DJE e requerida ATRAVÉS DE CARTA INTIMAÇÃO PELO 

CORREIO A SER EXPEDIDA PELO NEXPED para tomar ciência da data 

designada para a realização da hasta pública, devendo ser incluído na 

praça designada para os dias 9 e 18/10/2018, com início às 14h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965735 Nr: 7285-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MINETTO, MARIA SUSETE SILVA 

MINETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GOES LOBATO - 

OAB:307.482 OAB SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 e item 1232 da 

CNGC, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação 

do Advogado da Parte requerente para providenciar a distribuição e 

cumprimento de carta precatória, uma vez que, não é processo com 

justiça gratuita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1118243 Nr: 18007-75.2016.811.0041

 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: MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA SCALABRIN 

CAMELLO LOPES - OAB:11678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerida para, em cinco dias, manifestar-se sobre o 

pedido de cumprimento de sentença protocolado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1148756 Nr: 31151-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar se tem 

interesse na execução da sentença, apresentando planilha de cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1156727 Nr: 34586-98.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDINO BENEDITO TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerida para, em cinco dias, manifestar-se sobre o 

pedido de cumprimento de sentença protocolado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993122 Nr: 19932-43.2015.811.0041

 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: MARCOS EDUARDO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerida para, em cinco dias, manifestar-se sobre o 

pedido de cumprimento de sentença protocolado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1167931 Nr: 39238-61.2016.811.0041

 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: MAYKON DE SEZAR ANTUNES
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 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

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar se tem 

interesse na execução da sentença, apresentando planilha de cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1101765 Nr: 11254-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON FERNANDO COSTA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR/42.277

 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, 25 de agosto de 2018.

Patricia de Iliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094471 Nr: 8188-17.2016.811.0041

 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: ROGERIO CAVALCANTI GOMES LARANJEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar se tem 

interesse na execução da sentença, apresentando planilha de cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1140215 Nr: 27470-41.2016.811.0041

 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: VANDIL DIAS DE MIRANDA

 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Diante da manifestação da parte Requerente, impulsiono 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 

competia certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001285 Nr: 23982-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THYAGO MUNOZ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do cumprimento voluntário da sentença, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1173474 Nr: 41496-44.2016.811.0041

 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: BISMARCK MATOS BRAGANÇA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar se tem 

interesse na execução da sentença, apresentando planilha de cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969978 Nr: 9334-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GEOVANE SILVA PASCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerida para que informe seus dados bancários e CNPJ para 

confecção de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996340 Nr: 21778-95.2015.811.0041

 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: MARAIZA PEDROZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA 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 da parte Requerente, impulsiono 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 

competia certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003435 Nr: 24901-04.2015.811.0041

 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: SILVIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Diante do teor do pedido da parte Requerente (fls. 127), impulsiono 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 
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me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981097 Nr: 14655-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 TELES DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Diante do cumprimento voluntário da sentença, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1038338 Nr: 40738-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO TARASOFF SILVA, TARASOFF LIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros. Outrossim, impulsiono 

estes autos para intimar a parte exequente para dar andamento ao feito, 

requerendo o que de direto, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966033 Nr: 7416-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETELNO PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANY COIMBRA DA PENHA 

MARINHO - OAB:18954, LUCIMARA APARECIDA TELES - OAB:OAB/MT 

17.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, elis marina dias pinto - 

OAB:20.944, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT, MARILEI 

CARDOSO - OAB:12.904

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e da 

decisão de fls. 141, procedo a republicação da decisão de fls.135/, uma 

vez que a decisão não foi publicada para as partes e patronos corretos, 

assim, retificada as partes e patronos encaminho a republicação a 

decisão abaixo transcrita:"Vistos, etc.Recebo o cumprimento de sentença 

de fls. 133/134 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, 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 Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991213 Nr: 19096-70.2015.811.0041

 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: G GALVÃO PANIFICADORA ME, GUILHERME GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRARDI & FREIRE LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Luiz Henrique Pereira - 

OAB:OAB/SC 29.862

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar se tem 

interesse no cumprimento da sentença

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960714 Nr: 5138-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA CASTRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICEC - INSTITUTO CUIABA DE ENSINO E 

CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:21451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS - 

OAB:352650/SP

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 26 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001882 Nr: 24219-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACY DE ARRUDA BOTELHO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certidão

- Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo 

requerente, ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 25 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956371 Nr: 3259-72.2015.811.0041

 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: MAXSWEL RAMOS 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 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça na missiva juntada aos 

autos, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Requerida, 

para, no prazo de cinco dias, manifestar nos autos, pleiteando o que 
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entender de direito. Era o que me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002932 Nr: 24665-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSINEY ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar se tem 

interesse na execução da sentença, apresentando planilha de cálculo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1038338 Nr: 40738-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO TARASOFF SILVA, TARASOFF LIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 Vistos, etc.

Em que pese à manifestação de fls. 61, ainda que o pedido de 

parcelamento não tenha sido apreciado, é dever do executado efetuar o 

depósito das parcelas vincendas, conforme art. 916, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

Desse modo, diante da manifestação do executado onde informa que não 

efetuou o pagamento do parcelamento, bem como diante da inércia quanto 

aos cálculos apresentados pelo contador judicial, defiro o pedido de fls. 

68/69.

Defiro o pedido de fls. 68/69 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 19.634,44 (dezenove mil seiscentos e trinta e quatro reais 

e quarenta e quatro centavos) das contas bancárias da parte executada 

Flavio Tarassof (CPF nº 859.191.601-87) e Tarasoff Lida (CNPJ nº 

400.775.686-91) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do 

sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, 

conforme planilha de calculo atualizada à fls. 71, tornando o valor 

indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros, bem como regularizar a 

representação processual da parte Tarasoff Lida.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996790 Nr: 22079-42.2015.811.0041

 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: JONATAN DAVID 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074254 Nr: 57223-77.2015.811.0041

 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: ILSON LEITA DA SILVA - ME, ILSON LEITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVESTRE RODRIGUES 

SEVERIANO DE LIMA - OAB:19593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para proceder a intimação da parte autora, para no 

prazo de 5 dias, manifestar- se sobre a proposta de honorários.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981787 Nr: 14918-78.2015.811.0041

 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: LMGGF, VINÍCIUS LUIZ GAMA SANTOS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE EDUCAÇÃO UNIVERSO KIDS 

LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS SPADINI - 

OAB:9679

 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.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1135251 Nr: 25204-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA ALVES 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 CORREA DA SILVA - OAB:8184-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.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994223 Nr: 20633-04.2015.811.0041

 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: APARECIDA VAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS 

EDUCACIONAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Moanny Felix de 
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Andrade - OAB/PE 26.936 - OAB:

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275381 Nr: 82-95.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO VILANOVA ARTIGAS, 

INCORPORADORA PLAENGE EMPREENDIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT, VANESSA BASSAN VASQUES - OAB:24113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, PRISCILA CARVALHO DA CUNHA - OAB:15893-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar as contestações ofertadas tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980793 Nr: 14465-83.2015.811.0041

 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: EVANETE MARIA CORREA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 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.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982975 Nr: 15367-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MAGNO DE CAMPOS MAGALHÃES, 

JOSMAR DA CRUZ MAGALHÃES, SONIA MARIA DE CAMPOS 

MAGALHÃES

 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

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1103478 Nr: 11921-88.2016.811.0041

 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: ANDRE LUIZ CAMPOS FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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, 28 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979185 Nr: 13654-26.2015.811.0041

 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: LUIZ FERNANDO PEREIRA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGSEGURO UNIVERSO ONLINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:53588 OAB/RJ, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - 

OAB:OAB/SP 178.930

 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.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001225 Nr: 23959-69.2015.811.0041

 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: DANIEL JOSE DO PRADO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986327 Nr: 16824-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->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:3127-A

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pagamento protocolado nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028074-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA MEDEIROS (AUTOR(A))

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028074-14.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ronildo Pereira de 

Medeiros em desfavor de Águas Cuiabá S/A, com pedido de tutela de 

urgência, para que a requerida restabeleça o fornecimento dos serviços 

ao imóvel do autor, bem como se abstenha de incluir o nome do autor no 

castro de proteção ao crédito. Consta na inicial que a parte autora é 

usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da matricula nº 

384894-9. Relata que nos últimos 12 (doze) meses, utilizou uma média de 

consumo relativa à 20m³ de água, não ultrapassando essa quantia. 

Informa que foi surpreendido com o recebimento da fatura referente ao 

mês de junho/2018, no valor de R$ 786,71 (setecentos e oitenta e seis 

reais e setenta e um centavos), constando o suposto consumo de 62m³ 

de água. Acrescenta que, posteriormente, nos meses de julho e agosto, 

recebeu em sua residência faturas com valores exorbitantes, na quantia 

de R$ 1.652,01 (um mil seiscentos e cinquenta e dois reais e um centavo) 

e R$ 1.868,33 (um mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e três 

centavos), demonstrando a cobrança abusiva da parte requerida. Aduz 

que contatou a requerida para a solução do impasse, todavia, as 

tentativas restaram infrutíferas, sendo realizado teste de vazamento na 

residência do autor, com o resultado negativo. Destaca que na data de 26 

de agosto de 2018 o fornecimento dos serviços essenciais foi suspenso 

pela requerida. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida com o valor 

cobrado nas faturas dos meses de junho a agosto do ano de 2018, bem 

como que o fornecimento dos serviços foi suspenso, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida 

restabeleça o fornecimento dos serviços ao imóvel do autor, bem como se 

abstenha de incluir o nome do autor no castro de proteção ao crédito. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se, nesse momento processual, 

presente a probabilidade do direito, tendo em vista as faturas constantes 

nos Ids nº 14974607 e 14974615, demonstrando o aumento do valor 

cobrado, bem como a comprovação da suspensão do fornecimento dos 

serviços (Id nº 14974701). Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, uma vez que o deferimento da tutela 

vindicada permite o restabelecimento do fornecimento dos serviços 

essenciais. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da 

medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino que a parte requerida, com relação às faturas dos meses de 

junho, julho e agosto do ano de 2018, RESTABELEÇA, no prazo de 06 

(seis) horas, o fornecimento dos serviços ao imóvel da parte autora, bem 

como se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao 

crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 16/10/2018, às 12:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, acostar aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) 

meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020818-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOZART SILVA COELHO (REQUERENTE)

Divanir Marcelo de Pieri (ADVOGADO(A))

SIDNEY MUNHOZ JUNIOR (REQUERENTE)

OSVALDO KAZUYUKI FUGIYAMA (REQUERENTE)

ALBERTO HIROSHI KAWASHITA (REQUERENTE)

JOEL DE CAMPOS MACIEL (REQUERENTE)

ISLER SILVEIRA LEITE (REQUERENTE)

RODRIGO ANTONIO DA SILVA SAPPER (REQUERENTE)

RUBENS DE OLIVEIRA LUZ (REQUERENTE)

CLENEO REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO BELVEDERE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020818-20.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Convenção 

Condominial c/c Pedido de Consignação em Pagamento ajuizada por 

Alberto Hiroshi Kawashita, Nair Honda Kamashita, Cleneo Rezende, Isler 

Silveira Leite, Joel Campos Maciel, Mozart Silva Coelho, Osvaldo Kazuyuki 

Fugiyama, Rodrigo Antônio da Silva Sapper, Rubens de Oliveira Luz e 

Sidney Munhoz Junior em desfavor de Condomínio Belvedere, com pedido 

de tutela de urgência, para que o requerido se abstenha de promover a 

cobrança das taxas condominiais dos autores, com base no art. 7º da 

Convenção do Condomínio, para que utilize o critério de cobrança com 

base no princípio igualitário, bem como para que seja autorizado o 

pagamento da taxa condominial no valor de R$ 675,53 (seiscentos e 

setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), mediante consignação 

em pagamento. Consta na inicial que os autores são proprietários de 

unidades autônomas localizadas no condomínio residencial requerido, 

todavia, informam que estão sendo lesados na cobrança do valor da taxa 

condominial, uma vez que a base e cálculo possui um percentual 
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proporcional ao tamanho do terreno. Aduz que no momento da compra do 

imóvel, adquiriram um terreno com dimensões maiores do que aquelas de 

padrão comum do condomínio e, em razão da extensão, as taxas são 

maiores. Relata que um terreno comum no condomínio requerido, de 

dimensão 12x30, possui uma taxa condominial de aproximadamente R$ 

550,00 (quinhentos e cinquenta reais), todavia, existem taxas com valores 

superiores a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). Acrescenta que não 

concorda com o valor cobrado a titulo de taxa condominial, uma vez que o 

rateio das despesas deve ser feito de forma igualitária entre os 

condôminos. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora a discordância com o valor e 

critério utilizado para a cobrança da taxa condominial, pugnando pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que o 

requerido se abstenha de promover a cobrança das taxas condominiais 

dos autores, com base no art. 7º da Convenção do Condomínio, para que 

utilize o critério de cobrança com base no princípio igualitário, bem como 

para que seja autorizado o pagamento da taxa condominial no valor de R$ 

675,53 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), 

mediante consignação em pagamento. Em sede de cognição sumária, não 

é possível compelir a requerida ao atendimento dos pedidos da parte 

autora, haja vista que não restam demonstrados os requisitos para a 

concessão da tutela antecipada. Informa o autor que o valor referente a 

menor metragem de lote é de R$ 551,25 (quinhentos e cinquenta e um 

reais e vinte e cinco centavos), todavia, o valor da taxa condominial 

cobrado da parte autora é de: a) Alberto Hiroshi Kawashita e Nair Honda 

Kawashita – valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais); b) Cleneo 

Rezende – valor de R$ 973,27 (novecentos e setenta e três reais e vinte e 

sete centavos); c) Isler Silveira Leite, Joel Campos Maciel e Mozart Silva 

Coelho – valor de R$ 898,10 (oitocentos e noventa e oito reais e dez 

centavos); d) Osvaldo Kazuyuki Fugiyama – valor de R$ 821,73 

(oitocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos); e) Rodrigo 

Antônio da Silva Sapper – valor de R$ 945,59 (novecentos e quarenta e 

cinco reais e cinquenta e nove centavos); f) Rubens de Oliveira Luz – 

valor de R$ 950,37 (novecentos e cinquenta reais e trinta e sete 

centavos) e; g) Sidney Munhoz Junior – valor de R$ 1.453,38 (um mil 

quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos). Dispõe o 

art. 1.336, I, e 1.358-A, ambos do Código Civil: Art. 1.336. São deveres do 

condômino: I – contribuir para as despesas do condomínio na proporção 

das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; 

Art. 1.358-A. Pode haver, em terrenos, partes designadas e lotes que são 

de propriedade exclusiva e partes que são de propriedade comum dos 

condôminos. § 1º A fração ideal de cada condômino poderá ser 

proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo 

potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição; § 

2º Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes o disposto sobre 

condomínio edilício neste Capitulo, respeitada a legislação urbanística; § 3º 

Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a 

infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. Do mesmo modo, 

observa-se na clausula 7º da Convenção de Condomínio – Condomínio 

Belvedere (ID nº 14136766): Cláusula 7º - São deveres dos CONDÔMINOS 

em geral: a) Observar, rigorosamente, a presente Convenção, as 

restrições Impostas para a construção e o Regimento Interno do 

Condomínio no que se refere ao artigo 8º; b) Contribuir pessoal e 

economicamente para a manutenção e desenvolvimento do Condomínio, de 

seus serviços, vantagens e benefícios, observado o disposto no 

paragrafo 1º a seguir; § 1º - A taxa pecuniária será devida em função de 

cada unidade, devendo ser observadas as suas dimensões. (...) Desse 

modo, em que pese os fatos narrados e os documentos acostados aos 

autos, não restou evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não se 

comprovou a ilicitude da cobrança de taxa condominial de acordo com a 

fração ideal do imóvel (dimensão do lote), uma vez que o ato está disposto 

em lei e na convenção do condomínio (ID nº 14136766). Nesse sentido se 

encontra a jurisprudência, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – TAXA DE CONDOMÍNIO – DEVER DO CONDÔMINO – 

PAGAMENTO DO VALOR DE 40% – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DA 

PROVA DA RÉ – ART. 333, II DO CPC/1973 – PARCELAMENTO DA DÍVIDA 

– IMPOSSIBILIDADE – INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DAS PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – ART. 290 DO 

CPC/1973 – OS JUROS MORATÓRIOS DEVEM INCIDIR CONFORME 

FIXADOS NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO DE 1% DO VENCIMENTO DE 

CADA PRESTAÇÃO E MULTA DE 2 % NOS TERMOS DO ART. 1.336, § 1º 

DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos 

termos do art. 1.336, I do Código Civil: “contribuir para as despesas do 

condomínio, na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em 

contrário da convenção” Cumpria ao apelado, provar “quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”, nos 

termos do art. 333, II do CPC. Deverão ser incluídas na condenação as 

parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento do débito, art. 290 

do CPC."2. "De acordo com o art. 1.336, § 1º, do Código Civil, o condômino 

que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios 

convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% (um por cento) ao 

mês e multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito" (REsp 1247020/DF, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

15/10/2015, DJe 11/11/2015)(Ap 1055/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) Importante ressaltar 

que inexiste probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que a alteração de disposição em 

convenção de condômino deve ser feita por meio de assembleia geral, 

inexistindo nos autos a concordância de 2/3 dos condôminos para a 

alteração da convenção, conforme disposição no art. 1.351, do Código 

Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Designo 

audiência de conciliação para o dia 16/10/2018, às 12:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 
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parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026809-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

THATIANE TEIXEIRA FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026809-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Resolução de Instrumento de Compra e Venda de 

Imóvel ajuizada por Thatiane Teixeira Feitosa em desfavor de 

Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE Ltda.. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostar aos autos a 

cópia de seus documentos pessoais, do comprovante de endereço, a 

cópia legível do contrato de compra e venda do imóvel em discussão, bem 

como acostar as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027408-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WELLITON BARBOSA BRANDAO (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027408-13.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Welliton Barboza Brandão em desfavor de Gazin Indústria e Comércio 

de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos o 

extrato atualizado do banco de dados do SERASA, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009297-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE LUCIA DOMICIANO (REQUERENTE)

EDI TOCANTINS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009297-15.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c DAMS 

proposta por Rosiane Lucia Dominicano em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 10/03/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexo - ID – 5776682 que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

- ID – 5776673, 5776682 e 5776693. Pela decisão (ID – 5855908), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. A parte autora peticionou 

(ID – 6665552, 6665569, 6665618 e 6665631) requerendo a juntada do 

pedido administrativo. Conforme (ID – 9184640) foi realizada a audiência 

de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi indexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 9481440), alega à requerida a preliminar da 

alteração do polo passivo da lide, da inépcia da inicial pela ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento da demanda, da carência 

da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Manifestação da parte requerida (ID- 9481477) 

concordando com o laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação 

(ID – 9617093), reiterando os termos da exordial e concordando com o 

laudo pericial realizado na central de conciliação. Manifestação da parte 

autora (ID – 9617109) requerendo o julgamento antecipado da lide, uma 

vez que ambos concordaram como a avaliação médica. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c DAMS proposta por Rosiane 

Lucia Dominicano em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro 

o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

da alteração do polo passivo, da carência da ação pela falta de interesse 

de agir, pela ausência do requerimento administrativo, da ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento da demanda. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a demandada 

parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 
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de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Prontuário de Atendimento, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação anexado – ID 9184640 atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como média 50% no ombro 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$ 13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/03/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente médio no ombro direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Rosiane Lucia Domiciano em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

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 parcial do 

ombro esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (10/03/2017) 

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. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020762-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR OLIVEIRA AGUIAR (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020762-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Lindomar Oliveira Aguiar em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 16/03/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 8711780 que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente 

a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência 

de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 

8711770, 8711780, 8711793 e 8711795. Pela decisão (ID – 8748386), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 

10796608) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi indexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 
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10964888), alega à requerida a preliminar da alteração do polo passivo da 

lide, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade 

e a sucumbência autoral, do requerimento administrativo perante a Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, da ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro – documentos ilegíveis, ainda da juntada de 

comprovante de residência em nome do autor para fixação do foro. 

Outrossim, concordou com a pericia médica realizada na central e 

conciliação. A parte autora impugnou a contestação (ID – 10993597), 

reiterando os termos da exordial e concordando com o laudo pericial 

realizado na central de conciliação. No despacho (ID – 10060597) foi 

intimada a parte requerida para manifestar-se a respeito do laudo pericial 

(ID – 4671315) requerendo o que entender de direito. Manifestação da 

parte autora (ID- 10993910). Manifestação da parte requerida (ID – 

13749228) requerendo a habilitação nos autos. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Lindomar 

Oliveira Aguiar em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

da alteração do polo passivo, da carência da ação pela falta de interesse 

de agir, pela ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao 

princípio da causalidade e a sucumbência autoral, ausência de 

documentos essenciais à regulação, da juntada de comprovante de 

residência em nome do autor para fixação do foro. Em relação a preliminar 

de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria 

constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a 

função de líder dos consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima 

para figurar no pólo passivo, visto que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Ainda, REJEITO ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro, porque estão anexados – ID 8711770. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, boletim de 

atendimento médico comprovando o acidente e o atendimento médico após 

o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

anexo – ID 10796608 atestou que “o periciado apresenta incapacidade 

como intensa (75%) em ombro direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/03/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 
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INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente média no ombro direito, em um grau de 

75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Lindomar Oliveira Aguiar em face de Porto Seguros 

Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do 

valor de 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 ombro direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (16/03/2017) 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. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005361-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TRANSPORTE RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA - ME (AUTOR(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005361-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): TRANSPORTE 

RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA - ME, VALDECI RODRIGUES DOS 

SANTOS RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... Os autores 

ingressaram com ação pura de consignação, sendo que a primeira 

movimentação do processo é o depósito das prestações vencidas e 

devidamente corrigidas conforme o contrato e as demais na data do 

vencimento, portanto, não há o que ser alterado na decisão de Id. 

12333876. Desta feita, concedo-lhes o prazo improrrogável de 05 dias, 

para cumprir, sob pena de extinção. Certificado conclusos, para sentença 

nos termos do artigo 485 do CPC. Caso contrário, cumpra-se a parte final 

da interlocutória ID.12333876 citando a parte adversa. Por fim, pleitos que 

não tenham o condão de solucionar a pendência acima darão causa a 

aplicação da multa do artigo 77 do CPC. Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019357-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM DEA FARIA DIAS (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1019357-47.2017.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

EMPRESTIMO PESSOAL POR TAXAS DE JUROS ABUSIVAS COM TUTELA 

DE URGÊNCIA Aos 22 de agosto de 2018, às 14h30, estando presentes o 

M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, o advogado 

da parte autora e a advogada da instituição financeira acompanhada de 

preposto. Aberta à audiência informa a Crefisa que não há proposta de 

acordo, bem como salienta que já foi apresentada contestação, motivo 

pelo qual sai devidamente intimada a autora para impugnação. Por parte da 

requerida inexistem outras provas a serem produzidas. NADA MAIS. Eu, 

_____ Paulo Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Marcelo Zaina de Oliveira 

Advogado da Parte Autora Camilla de Araujo Balduino Medeiros Genefer 

Cruz Pereira Advogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição 

Financeira

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038420-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO TELLES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

RICARDO RAMOS DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1038420-58.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Aos 24 

de agosto de 2018, às 14h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, o requerido acompanhado 

de advogado e um acadêmico de direito. Aberta à audiência tenho que 

compareceu o requerido Ricardo Ramos de Freitas, o qual informa que 

efetivamente retirou o veiculo de onde estava depositado, no dia 18 do 

corrente mês e ano e quanto aos danos verificados entre a data da 

apreensão e da entrega referida questão será dirimida em ação própria, 

protestando pelo julgamento do feito na forma em que se encontra, 

reconhecendo na pessoa do advogado Rogerio Telles de Carvalho como 

seu representante devidamente constituído. Transcrito o presente termo 

na ação em virtude da falha do sistema PJE venham conclusos para 

apreciação. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Riberio Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito Rogerio Telles de Carvalho Ricardo Ramos de Freitas Advogado do 

Requerido Requerido Odenirco Pedroso da Silva Acadêmico de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035918-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

LOZENIL MARQUES DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SILVEIRA BELINTANI FILHO (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (RÉU)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1035918-49.2017.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO C/C COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR Aos 22 de agosto de 2018, 

às 14h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza, a autora acompanhada de advogado, a 

advogada do Serasa acompanhada de preposto e o advogado do Banco 

Mercantil. Aberta à audiência informam os réus que não há proposta de 

acordo, salientando que já apresentaram contestação, portanto sai a 

autora devidamente intimada para impugnação. Por parte dos réus 

inexistem outras provas a serem produzidas. Concedo ao Serasa S/A o 

prazo de 5 dias para juntada de substabelecimento e carta de preposição. 

NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e 

subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Esly Geraldo 

Pinheiro Lozenil Marques de Albuquerque Advogado da Parte Autora 

Autora André Luis Rufino Advogado do Banco Mercantil Gabriela Paes 

Lemes Paiva Felipe Freitas de Arruda Martins Advogada do Serasa 

Preposto do Serasa

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002255-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS (ADVOGADO(A))

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1002255-75.2018.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

CRÉDITO BANCÁRIO C/CTUTELA DE URGÊNCIA Aos 22 de agosto de 

2018, às 15h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza e a parte autora acompanhado de 

advogado. Aberta à audiência cosntato que o requerido não foi citado, 

bem como o protocolamento da petição declinando novo endereço do 

Banco do Brasil, motivo pelo qual redesigno a audiência para 10/10/2018 

as 15:30, saindo o autor devidamente intimado. Expeça-se A.R. com 

antecedência. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Riberio Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito Roberto Wagner Barreto Barrios Edson Fidelix da Silva Advogado 

da Parte Autora Parte Autora

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009701-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

PAULO REGIS ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1009701-32.2018.8.11.0041 – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Aos 22 de agosto de 

2018, às 15h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira e o autor acompanhado de seu advogado. Aberta à 

audiência constato a ausência da parte ré, tendo em vista que o A.R. 

expedido foi recusado por Renato Evangelista. Desta feita redesigno a 

audiência para o dia 10/10/2018 as 16:00, expedindo mandado de citação, 

concedendo ao autor o prazo de 48 horas para declinar se há outro 

endereço da parte requerida evitando, com isso, ato desnecessário. 

Concedo ao autor o prazo de 5 dias para juntada de substabelecimento. 

NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e 

subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Vinicius de 

Almeida Alves Paulo Regis Andrade Advogado da Parte Autora Parte 

Autora

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016619-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUVIRGES GARCIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1016619-52.2018.8.11.0041 – AÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE 

CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇAO TUTELA Aos 22 de agosto de 2018, às 17h00, estando 

presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, o 

autor acompanhado de advogado e o advogado da instituição financeira 

acompanhado de preposto. Aberta a audiência informa a instituição 

financeira a impossibilidade de acordo, bem como que já apresentou 

contestação, saindo o autor devidamente intimado para impugnação. 

Salientam as partes a inexistência de outras provas a serem produzidas. 

Concedo a instituição financeira o prazo de 5 dias para juntada de carta 

de preposição. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito Flavio Oliveira Jesus Eduvirges Garcia de Oliveira Advogado da 

Parte Autora Parte Autora Diogo Ibrahim Campos Diogo de Oliveira da Cruz 

Advogado da Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014712-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS (RÉU)

THIAGO COELHO DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1014712-76.2017.8.11.0041 – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Aos 22 

de agosto de 2018, às 17h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza e a advogada da instituição 

financeira acompanhada de preposto. Aberta à audiência requer o réu a 

suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, visando à composição no que 

diz respeito a esses autos, bem como a outras dividas pendentes. Informa 

ainda que as tratativas já começaram nesta semana. Diante do exposto, 

sai o réu devidamente intimado para apresentar contestação e com essa 

nos autos o banco para impugnação, após esses atos aguarde-se o 

prazo de 15 dias para findar a possibilidade de avença entre ambos. Por 

parte do banco inexistem outras provas a serem produzidas. NADA MAIS. 

Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Thiago Coelho da Cunha 

Pedro Marcos Campos Lemos Advogado do Requerido Parte Autora 

Luciana Costa Pereira Erick Lesko Bismark de Moura Advogada da 

Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026506-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))
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MARCOS ALMEIDA DE FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

MARCELO MAMMANA MADUREIRA (ADVOGADO(A))

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1026506-94.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM 

CONSIGNAVEL C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 

(SUPERENDIVIDAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO). Aos 22 de agosto de 

2018, às 18h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza e o advogado do Banco do Brasil 

acompanhado de preposto. Aberta a audiência constato a ausência do 

autor, motivo pelo qual aplico-lhe a multa de 2% do valor da causa em 

favor do Estado. Sai o Banco do Brasil devidamente intimado do prazo 

legal para apresentar contestação. No mais, considerando que o autor 

declinou dois endereços distintos (ID 14161761) do Banco Pan e só um 

deles foi diligenciado expeça-se A.R. de citação para “Rua Candido 

Mariano, 122 – Bosque, Cuiabá-MT, 78005-150”, ficando desde já o autor 

intimado do prazo de 5 dias para declinar novo endereço caso o A.R. 

retorne infrutífero. Redesigno a audiência para o dia 10/10/2018 as 17:00 

e faço constar que a presença dos réus Banco do Brasil, BMG, Crefisa e 

Sabemi está dispensada. Concedo ao Banco do Brasil o prazo de 5 dias 

para juntada de substabelecimento e carta de preposição. NADA MAIS. 

Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Diogo Ibrahim Campos Ivane 

Rosa da Costa Moreira Cunha Advogado da Instituição Financeira 

Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024039-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LOBIANCO SANTOS (ADVOGADO(A))

RICARDO MANSI VORPICEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024039-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: RICARDO MANSI VORPICEL Verificado pela 

estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. 

Vistos etc. Ante a manifestação de Id. 14608481 e documentos que 

seguem intimo o autor para manifestar em 15 dias, observando que seu 

silêncio redundará na perda do objeto do presente pedido avulso se busca 

e apreensão, trazendo, inclusive a demonstração da fase em que se 

encontra o processo. Em caso de silêncio, voltem conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 28 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004944-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ABADE DA SILVA LUSVARGHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004944-29.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: MARCIA ABADE DA SILVA LUSVARGHI As guias 

relativas às custas iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme 

averiguado pela assessora Yasmin Tayna Almeida Costa. Vistos etc... 

Não obstante o pleito de Id: 13463764, em regular impulso oficial, procedo 

a pesquisa do atual endereço da executada por meio do sistema Infojud, 

ocasião em que obtive êxito (extrato em anexo). Assim, expeça-se 

mandado de citação e demais atos expropriatórios, a ser cumprido no 

endereço: Rua Gonçalves Dias, Nº 12, Quadra 57, Bairro Santa Cruz I, 

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), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de agosto de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032935-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN MESQUITA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

WILIAN MESQUITA DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032935-77.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: WILIAN MESQUITA DE OLIVEIRA - ME, WILIAN 

MESQUITA DE OLIVEIRA As guias relativas às custas iniciais destes autos 

foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessora Yasmin Tayna 

Almeida Costa. Vistos etc... Em primeiro lugar, indefiro o pleito de Id: 

13811516 no que tange à citação via correio, pois, apesar do artigo 247 

do CPC não repetir claramente a regra da vedação da citação por correio 

nos processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado a referida 

medida ainda é aplicável. Nesse sentido, vejamos a doutrina mais 

abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do Código de 

Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos 

previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a 

participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de 

execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual código da regra 

expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência 

de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, 

eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por 

lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. São Paulo: 

Editora Revista do . p.88)”. Ademais, em regular impulso oficial procedo a 

pesquisa dos atuais endereços dos executados por meio do sistema 

Infojud, ocasião em que não obtive êxito (extratos em anexo). Desta feita, 

expeçam-se cartas precatórias com prazo de 120 dias, visando a citação 

e demais atos, a serem cumpridas nos endereços indicados na petição de 

Id: 13811516, quais sejam: Rua Jose Correa, Nº 146, Parque Residencial 

Virginio Basso, CEP 13174-340, Sumaré-SP e Rua Sargento João 

Francisco Caprio, Nº 99, Bairro Parque Residencial Vila União, CEP 

13060-767, Campinas-SP. Para tanto, intimo a exequente para recolher as 

custas de distribuição da missiva, bem como o valor relativo a diligência do 

Meirinho naquela localidade, comprovando nos autos mediante petição no 

prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via malote digital, com 

fulcro no princípio da celeridade processual, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se a exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de agosto 

de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009862-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA (EXECUTADO)

IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009862-76.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA - EPP, 

LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA As guias relativas às custas iniciais 

destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessora 

Yasmin Tayna Almeida Costa. Vistos etc... Em primeiro lugar, indefiro o 

pleito de Id: 12351716 no que tange à citação via correio, pois, apesar do 

artigo 247 do CPC não repetir claramente a regra da vedação da citação 

por correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado 

a referida medida ainda é aplicável. Nesse sentido, vejamos a doutrina 

mais abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do Código de 

Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos 

previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a 

participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de 

execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual código da regra 

expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência 

de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, 

eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por 

lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. São Paulo: 

Editora Revista do . p.88)”. Ademais, em regular impulso oficial procedo a 

pesquisa dos atuais endereços das executadas por meio do sistema 

Infojud, ocasião em que obtive êxito em relação à segunda executada 

(extratos em anexo). Desta feita, expeça-se mandado de citação e demais 

atos, a ser cumprido nos endereços: Rua Um, Nº 18, Bairro Nova 

Esperança III e Rua João Batista da Paz, Nº 18, Bairro Parque Nova 

Esperança I, ambos nesta cidade. Com efeito, intimo a 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), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Caso as diligências retornem infrutíferas, expeça-se carta 

precatória com prazo de 120 dias, visando a citação e demais atos, a ser 

cumprida no endereço: Avenida Transcontinental, Nº 808, Bairro Casa 

Preta, Ji-Paraná-RO. Para tanto, intime-se a exequente para recolher as 

custas de distribuição da missiva, bem como o valor relativo a diligência do 

Sr Meirinho naquela Comarca, comprovando nos autos mediante petição 

no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via malote digital, com 

fulcro no princípio da celeridade processual. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se a exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017746-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

RONALDO BATISTA ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. BARBOSA & CIA. LTDA (EXECUTADO)

MOACIR RODRIGUES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017746-93.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: M. R. BARBOSA & CIA. LTDA, 

MOACIR RODRIGUES BARBOSA As guias relativas às custas iniciais 

destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessora 

Yasmin Tayna Almeida Costa. Vistos etc... Ante a juntada do documento 

de Id: 10279223, proceda-se a alteração do polo ativo da ação passando 

a constar Rio Claro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados. Ademais, 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, ressaltando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Após, expeçam-se mandados de citação e demais atos 

expropriatórios aos endereços da inicial. Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para proceder em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014739-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR JOSE DE FREITAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014739-93.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ADAIR JOSE DE FREITAS 

- ME As guias relativas às custas iniciais destes autos foram 

arrecadadas, conforme averiguado pela assessora Yasmin Tayna 

Almeida Costa. Vistos etc... Da análise dos autos, constata-se que até a 

presente data o veículo, bem como o representante legal da requerida não 

foram localizados, sendo que conforme certidão de Id: 4950429 o Sr. 

Adair José encontra-se preso. Desta feita, em pesquisa ao sítio do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se que o 

representante legal da requerida possui antecedentes criminais e, da 

análise dos andamentos do processo criminal código 452543 este 

encontra-se recolhido na Penitenciária Central do Estado - PCE (extrato em 

anexo). Desta feita, defiro o pleito de Id: 6089640 e, CONVERTO ESTA 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de 

praxe, inclusive na distribuição. Art. 4° DL 911/69: “Se o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, 

fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no 

Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 

Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)” Ademais, 

faço constar que a referida conversão não encontra obstáculo legal, em 

razão da não citação da parte adversa. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

Mostra-se possível a conversão da ação de busca e apreensão em ação 

de execução, quando "o bem alienado fiduciariamente não for encontrado 

ou não se achar na posse do devedor" (artigo 4º do Decreto-Lei n. 

911/69, com redação dada pela Lei n.º 13.043/14). Precedentes. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70066119363 RS, Relator: Mário 

Crespo Brum, Data de Julgamento: 25/08/2015, Décima Quarta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI 

Nº.911/69 ALTERADO PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova 

redação dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das 

alterações introduzidas pela Lei nº.13.043/14, perfeitamente válido o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 

na forma prevista no Capítulo II do Livro II do CPC. 2. Ademais, não 

concretizada a estabilidade objetiva do processo com a angularização da 

relação jurídica processual, perfeitamente válida a modificação da causa 
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de pedir e do pedido, nos termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso 

conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 10024102135423002 MG, Relator: 

Mariza Porto, Data de Julgamento: 09/11/0015, Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015) Desta forma, CITE-SE A 

EXECUTADA por meio de seu representante legal Sr. Adair Jose de 

Freitas, CPF: 630.854.701-82, via mandado, a ser cumprido na 

Penitenciária Central do Estado (PCE), haja vista que este encontra-se 

preso, para pagar o débito devidamente atualizado em 03 (três) dias, sob 

as penas da lei, consignando-se a possibilidade deste reconhecer a dívida 

e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC sob pena de 

não o fazendo deve o sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens o quanto bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

parágrafo primeiro do artigo 827 do CPC, estes serão reduzidos pela 

metade. 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), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Após, concluso para nomeação do douto Defensor Público, 

se for o caso. 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. Cuiabá, 21 de agosto de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003495-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ARAUJO MENDONCA (BL) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003495-36.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VILMAR 

ARAUJO MENDONCA (BL) As guias relativas às custas iniciais destes 

autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessora Yasmin 

Tayna Almeida Costa. Vistos etc... Considerando a não localização do 

devedor o que redundará em citação via edital a manutenção do bem 

apreendido, causará prejuízo a ambas as partes, portanto, defiro o pedido, 

devendo o autor após a venda, juntar cópia do leilão, mais, precisamente 

quanto ao valor da venda. Em regular impulso oficial procedo a pesquisa 

do atual endereço do devedor por meio do sistema Infojud, ocasião em que 

não obtive êxito (extrato em anexo). Desta feita, em celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia do 

requerido, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins. Tudo cumprido, concluso para deliberações. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017781-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO FERNANDES DOS ANJOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017781-53.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: GILBERTO FERNANDES DOS ANJOS 

JUNIOR As guias relativas às custas iniciais destes autos foram 

arrecadadas, conforme averiguado pela assessora Yasmin Tayna 

Almeida Costa. Vistos etc... Em regular impulso oficial, procedo a pesquisa 

do atual endereço do requerido por meio do sistema Infojud, ocasião em 

que obtive êxito (extrato em anexo), razão pela qual, por ora, indefiro o 

pleito de Id: 10266221. Assim, expeça-se mandado de busca, apreensão e 

citação ao endereço: Rua Santa Cecilia, Nº 115, Bairro Cidade Verde, 

nesta cidade. Com efeito, intimo o requerente para, em 15 dias promover 

ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação. Restando infrutífera, conclusos para 

apreciação do pleito de conversão em execução ID.10266221. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016438-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO JOSE COSTA SCHETTINO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016438-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: BRUNO JOSE COSTA SCHETTINO As guias relativas às custas 

iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela 

assessora Yasmin Tayna Almeida Costa. Vistos etc... Defiro parcialmente 

o pleito de Id: 14443586, procedendo a pesquisa do atual endereço do 

requerido por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato 

em anexo). Desta feita, cite-se o requerido, via correio com aviso de 

recebimento no endereço: Avenida Henrique Dumont, Nº 115, Apto 302, 

Bairro Ipanema, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22410-060. Assim, intimo a parte 

autora 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. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal deJustiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), tudo sob pena de extinção. 

Mantendo-se inerte intime-se via correio para proceder em 05 dias com a 

mesma admoestação. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026937-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SOUZA ALVES (REQUERIDO)

JC MOTORS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026937-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: JC MOTORS LTDA - EPP, JOSE CARLOS SOUZA ALVES 
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Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as custas foram 

devidamente recolhidas. Vistos. Intimo o autor para em 15 dias promover 

ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado. Em caso de inércia do exequente por 

mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. 

CUMPRIDO, proceda-se valendo a cópia da deprecada de mandado. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013251-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LOPES DO COUTO (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

GABRIEL MOREIRA NEVES (ADVOGADO(A))

TACIANA SEGATTO MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013251-69.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: MARCIO RIBEIRO ROCHA Vistos. Intimo o requerente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). É sabido que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

cite-se o requerido, via mandado, para comparecer à audiência de 

conciliação que designo para o dia 03 de outubro de 2018, às 15h00, 

fazendo-se no mandado constar as advertências dispostas no art. 334 do 

CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na 

forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que cabe às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013251-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LOPES DO COUTO (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

GABRIEL MOREIRA NEVES (ADVOGADO(A))

TACIANA SEGATTO MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013251-69.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: MARCIO RIBEIRO ROCHA Vistos. Intimo o requerente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). É sabido que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

cite-se o requerido, via mandado, para comparecer à audiência de 

conciliação que designo para o dia 03 de outubro de 2018, às 15h00, 

fazendo-se no mandado constar as advertências dispostas no art. 334 do 

CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na 

forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que cabe às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013251-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA LOPES DO COUTO (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

GABRIEL MOREIRA NEVES (ADVOGADO(A))

TACIANA SEGATTO MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE 

SOUZA Dados do Processo: Processo: 1013251-69.2017.8.11.0041; Valor 

causa: R$ 96.497,27; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: 

[CARTÃO DE CRÉDITO]; Parte Autora: Nome: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., S/N, NÚCLEO CIDADE 

DE DEUS, PREDIO PRATA 4 ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Advogados do(a) AUTOR(A): ERIKA LOPES DO COUTO - 

MG97700, WANDERLEY ROMANO DONADEL - MG78870, GABRIEL 

MOREIRA NEVES - MG171392, TACIANA SEGATTO MOREIRA - MG157513 

Parte Ré: Nome: MARCIO RIBEIRO ROCHA Endereço: AVENIDA SÃO 

SEBASTIÃO, 1617, Apto 103, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78032-160 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

Requerente / Parte Autora, nos termos do processo acima indicado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a diligência para o cumprimento do 

mandado expedido nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 163 de 656



projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br., sob pena de extinção como disposto no artigo 

485, §1 º do CPC/2015, tudo em conformidade com a Portaria 01/17/GAB 

que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o 

abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015. Cuiabá-MT, 28 de 

agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT Endereço do Fórum: 

Rua Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro 

Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª 

Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Telefones: 

(Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) (65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024361-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024361-65.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: EDUARDO BITTENCOURT SILVA Vistos. É sabido que 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código de 

Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se a requerida, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 03 de outubro de 2018, às 16h30, fazendo-se na carta constar 

as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024361-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024361-65.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: EDUARDO BITTENCOURT SILVA Vistos. É sabido que 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código de 

Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se a requerida, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 03 de outubro de 2018, às 16h30, fazendo-se na carta constar 

as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000101-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FRANCISCO DE ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000101-84.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: ROGERIO FRANCISCO DE ANDRADE Vistos. Intimo o requerente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). É sabido que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 
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legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

citem-se os requeridos, via mandado, para comparecerem à audiência de 

conciliação que designo para o dia 10 de outubro de 2018, às 15h00, 

fazendo-se no mandado constar as advertências dispostas no art. 334 do 

CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na 

forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que cabe às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000101-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FRANCISCO DE ANDRADE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000101-84.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: ROGERIO FRANCISCO DE ANDRADE Vistos. Intimo o requerente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). É sabido que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

citem-se os requeridos, via mandado, para comparecerem à audiência de 

conciliação que designo para o dia 10 de outubro de 2018, às 15h00, 

fazendo-se no mandado constar as advertências dispostas no art. 334 do 

CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na 

forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que cabe às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024360-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024360-80.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

RÉU: JOSE MIKHAEL MALUF NETO Vistos. É sabido que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

cite-se o réu, via correio com aviso de recebimento, para comparecer à 

audiência de conciliação que designo para o dia 03 de outubro de 2018, às 

15h30, fazendo-se na carta constar as advertências dispostas no art. 334 

do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na 

forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que cabe às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031033-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

TACIANA SEGATTO MOREIRA (ADVOGADO(A))

ERIKA LOPES DO COUTO (ADVOGADO(A))

GABRIEL MOREIRA NEVES (ADVOGADO(A))

THAIS ONOFRE CAIXETA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE CATARINO RONDON (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031033-89.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: ANTONIO JOSE CATARINO RONDON Vistos. Intimo o 

requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). É sabido que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 
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tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

cite-se o requerido, via mandado, para comparecer à audiência de 

conciliação que designo para o dia 03 de outubro de 2018, às 14h30, 

fazendo-se no mandado constar as advertências dispostas no art. 334 do 

CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na 

forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que cabe às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031033-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

TACIANA SEGATTO MOREIRA (ADVOGADO(A))

ERIKA LOPES DO COUTO (ADVOGADO(A))

GABRIEL MOREIRA NEVES (ADVOGADO(A))

THAIS ONOFRE CAIXETA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE CATARINO RONDON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031033-89.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: ANTONIO JOSE CATARINO RONDON Vistos. Intimo o 

requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). É sabido que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

cite-se o requerido, via mandado, para comparecer à audiência de 

conciliação que designo para o dia 03 de outubro de 2018, às 14h30, 

fazendo-se no mandado constar as advertências dispostas no art. 334 do 

CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na 

forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que cabe às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024385-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA BRUM GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024385-93.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: GIOVANNA BRUM GOMES Vistos. É sabido que a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código de 

Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se a requerida, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 03 de outubro de 2018, às 16h00, fazendo-se na carta constar 

as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024385-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA BRUM GOMES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024385-93.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: GIOVANNA BRUM GOMES Vistos. É sabido que a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código de 

Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 
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designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se a requerida, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 03 de outubro de 2018, às 16h00, fazendo-se na carta constar 

as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016548-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER (EXEQUENTE)

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, traga aos autos a planilha atualizada do débito, assim 

como requeira o que de direito, sob pena de arquivamento. Cuiabá-MT, 28 

de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024839-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024839-73.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA Vistos. É sabido 

que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao 

juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código 

de Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação 

ou conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se a parte requerida, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 03 de outubro de 2018, às 17h30, fazendo-se na carta constar 

as advertências dispostas no art. 334 do CPC, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024839-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024839-73.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA Vistos. É sabido 

que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao 

juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código 

de Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação 

ou conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se a parte requerida, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 03 de outubro de 2018, às 17h30, fazendo-se na carta constar 

as advertências dispostas no art. 334 do CPC, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034176-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CARVALHO DE MELO FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034176-86.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: NIVALDO CARVALHO DE MELO FILHO Vistos etc... Recebo a 

emenda à inicial de Id: 11281438. Intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 167 de 656



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). É sabido que a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

cite-se o requerido, via mandado, para comparecer à audiência de 

conciliação que designo para o dia 26 de setembro de 2018, às 16h30, 

fazendo-se no mandado constar as advertências dispostas no art. 334 do 

CPC, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na forma do 

art. 335 do mesmo Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em 

juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 

10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a 

prática de atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034176-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CARVALHO DE MELO FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034176-86.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: NIVALDO CARVALHO DE MELO FILHO Vistos etc... Recebo a 

emenda à inicial de Id: 11281438. Intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). É sabido que a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

cite-se o requerido, via mandado, para comparecer à audiência de 

conciliação que designo para o dia 26 de setembro de 2018, às 16h30, 

fazendo-se no mandado constar as advertências dispostas no art. 334 do 

CPC, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na forma do 

art. 335 do mesmo Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em 

juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 

10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a 

prática de atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034176-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CARVALHO DE MELO FILHO (RÉU)

 

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 

15h00. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011611-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESIEL ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011611-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: JESIEL ALVES DA SILVA Vistos etc... Tratam os autos de 

requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito especial pelo 

Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n° 

10.931/2004, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ, visando a 

apreensão de uma motocicleta Honda CG 160 Fan, Chassi: 

9C2KC2200HR508467. Da análise da exordial, ao verificar que o bem se 

encontrava apreendido no pátio da Polícia Federal, intimou-se o requerente 

para comprovar o motivo pelo qual a moto se encontrava sob a guarda da 

PF. Em sua manifestação de Id: 13435340 o requerente informou que 

apesar de o requerido encontrar-se preso em decorrência de uma ação 

criminal que tramita na Comarca de Poconé/MT, a moto em questão não foi 

objeto de crime. No entanto, da análise dos autos nº 

2312-86.2017.811.0028 em trâmite na Vara Única da Comarca de 

Poconé/MT constata-se que Jesiel Alves da Silva (requerido) foi preso em 

flagrante por suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 

11.343/06 – Tráfico de Drogas (extrato em anexo). Desta feita, 

considerando a possibilidade de perdimento da moto em favor da União, 

remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas devidas. Com 

efeito, oficie-se ao Juízo Vara Única da Comarca de Poconé para 

conhecimento e providências que entender pertinentes. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011801-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M CONSTRUTORA LTDA - ME (RÉU)

THEREZINHA URBANA DE MAGALHAES (RÉU)

JOSE HORACIO SEIXAS MAGALHAES (RÉU)
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INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de ID 14621481, 

especialmente quanto à possibilidade de acordo informado pela parte 

requerida. Cuiabá-MT, 28 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: 1008565-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE DE FREITAS JUNIOR (AUTOR(A))

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO (ADVOGADO(A))

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca da contestação de ID 14990098. 

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003041-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MESQUITA VALADAO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão da Sra. Oficiala de justiça (ID 15025048 ), 

especialmente quanto a não citação da parte executada, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835413 Nr: 40580-15.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 

00869693000153 e atualmente em local incerto e não sabido ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, Cpf: 02172054100, Rg: 014000, Filiação: 

Madalena Lalis Soares e Antonio Soares, data de nascimento: 21/05/1944, 

brasileiro(a), natural de Alegrete-RS, casado(a), empresário, Telefone 65 

3322 8964. 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 ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 246.808,20 (duzentos e quarenta e seis mil, 

oitocentos e oito reais e vinte centavos), ante a inadimplência da parte 

requerida.

Despacho/Decisão: TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos 

Código n° 835413 – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Aos 15 de agosto 

de 2018, às 15h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza, a advogada da instituição financeira 

acompanhada preposto e a requerida acompanhada de advogado. Aberta 

à audiência, informa a Sr. Cenita que não sabe dizer onde se encontra seu 

ex-marido Ismail representante da Briaze, bem como foram esgotados os 

meios para sua localização. Desta feita tratando-se te processo da meta 

que se arrasta desse 2013, sem citação da pessoa jurídica e Ismail, 

expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias a ser publicado somente 

no sistema eletrônico do DJE, atendendo o pedido da instituição financeira 

as fls. 134. Transcorrido o prazo dê-se vista ao douto Defensor Público 

que nomeio na qualidade de curador especial para manifestar em favor 

dos referidos requeridos. Com esse nos autos intime-se o banco para 

manifestar no prazo legal. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Riberio 

Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza 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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827040 Nr: 32932-81.2013.811.0041

 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): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALMIR MAZINI 

JUNIOR - OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 

00869693000153 e atualmente em local incerto e não sabido ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, Cpf: 02172054100, Rg: 014000, Filiação: 

Madalena Lalis Soares e Antonio Soares, data de nascimento: 21/05/1944, 

brasileiro(a), natural de Alegrete-RS, casado(a), empresário, Telefone 65 

3322 8964. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 
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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 ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 322.642,75 (trezentos e vinte e dois mil, 

seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos 

Código n° 827040 – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Aos 15 de agosto 

de 2018, às 14h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza, a advogada da instituição financeira 

acompanhada de preposto e a requerida acompanhada de advogado. 

Aberta à audiência informa a requerida Cenita, que não sabe onde se 

encontra seu ex-marido Ismail, o qual era o representante legal da pessoa 

jurídica Briaze. Tendo em vista o requerimento do banco para citação via 

edital, defiro-o, observando que por se tratar de processo da meta que se 

arrasta desde 2013 sem a citação de Briaze e Ismail, proceda-se a citação 

desses por edital, com prazo de 20 dias, a ser publicado exclusivamente 

no sistema do DJE. Transcorrido o prazo para contestação dê-se vista ao 

douto Defensor Público que nomeio na qualidade de curador especial. Com 

a manifestação deste intime-se o banco para impugnar. NADA MAIS. Eu, 

_____ Paulo Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo 

Sergio Carreira de Souza 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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 921878 Nr: 44489-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA STELLATO CALIXTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS STELLATO CALIXTO 

DOS SANTOS ANDRADE - OAB:14.979/MT

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar aceca de fls. 69/72.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 286235 Nr: 8180-55.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNING & CIA LTDA, POSTO BARÃO, MARIO 

BRUNING, SIMONE THEREZINHA ZOCCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGENILTON NETO VIANA - 

OAB:MT/5.669, JOSÉ CARLOS REZENDE - OAB:9.146/MT, MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 ,. 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 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.Empós, com 

a juntada do A. R, retornem-me os autos conclusos para 

extinção.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788099 Nr: 42034-64.2012.811.0041

 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): ELETRÔNICA PAULISTA LTDA, VITORINO 

FERRI, ALCEDINA LUCIANO FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Intimação da Parte Autora para , no prazo de 15 (quinze ) dias, impugnar 

a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 327643 Nr: 691-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA MOTA LTDA, BRÁS ANTÔNIO MOTTA, 

ROSINEI PEREIRA LIMA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO RODRIGUES - 

OAB:4.340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela realização de bloqueio de ativos financeiros em 

desfavor do executado (231/233).

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, 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.

 O procedimento sobejou exitoso (extrato anexo), ocasião em que fora 

penhorada a quantia de R$495,22 em nome dos embargantes/devedores, 

que deverá ser transferida para conta dos depósitos judiciais após a 

decisão de possíveis arguições dos executados, nos termos do art. 854, § 

3º do CPC/2015.

Com efeito, nos termos do artigo 854, §2º do NCPC, intimo os executados, 

via DJE, para que se manifestem acerca do bloqueio realizado nos autos 

no prazo de 05 dias, conforme preconiza o §3º do mesmo artigo.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para 

transferências dos valores ao SISCONDJ, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 746189 Nr: 43389-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO RONDON CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMO GNOATTO - 

OAB:4941/MT, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56526/MG, RICARDO LOPES GODOY - OAB:14422-A/MS

 Intimação da Parte Requerida para contrarrazoar às fls.357/360 , no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 73981 Nr: 12362-94.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO, Maria 

da Silva Grando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERLEY RODRIGUES 

RIBEIRO - OAB:3022/MT

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela realização de bloqueio de ativos financeiros em 

desfavor do executado (261/262).

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, 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.

 O procedimento sobejou exitoso (extrato anexo), ocasião em que fora 

penhorada a quantia de R$17.388,33 em nome do Banco executado, 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.

Com efeito, nos termos do artigo 854, §2º do NCPC, intimo o Banco, via 

DJE, para que se manifeste acerca do bloqueio realizado nos autos no 

prazo de 05 dias, conforme preconiza o §3º do mesmo artigo.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para 

transferências dos valores ao SISCONDJ, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 850904 Nr: 53921-11.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, 

ELENICE SOARES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE, MARITZZA FABIANE LIMA 

MARTINEZ DE SOUZA - OAB:711-B-PE, WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 123/126 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 929328 Nr: 48901-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALAÍDE DE MIRANDA SCHURIG, 

ALACIR DE MIRANDA SCHURIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 798773 Nr: 5172-60.2013.811.0041

 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): JOSE MALAQUIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB: 10.100, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora comprovar o 

pagamento de custas e taxas judiciárias referentes à distribuição a Carta 

Precatória de fls. 125. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB 

que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o 

abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, comprovando o pagamento das custas e taxas judiciárias referentes 

à distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, 

EVENTUAIS VALORES COBRADOS QUANDO A COMARCA DEPRECADA 

NÃO POSSUIR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR OFICIAL, BEM COMO, VALORES 
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REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA NA COMARCA DEPRECADA, ATOS ESTES A SEREM 

DILIGENCIADOS PELO AUTOR NA COMARCA DEPRECADA, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, §1 º DO CPC/2015. Informo que 

tais providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca 

Deprecada via Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) 

que determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 845413 Nr: 49120-52.2013.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM LTDA 

ME, ELIANA FEITOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENITA EGINA DE 

ASSUNÇÃO CARVALHO - OAB:20643/O

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do A.R. de fls. 128, bem como dar o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 271410 Nr: 2987-59.2007.811.0041

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, FABIANA SILVA DOS SANTOS - OAB:193877/SP, FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP, JOAQUIM FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:11.959-B-MT, MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898/MT, RAFAEL PALLADINO - OAB:, SANDRO LUIS CLEMENTE 

- OAB:7024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para Impugnar no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 17166 Nr: 2328-60.2001.811.0041

 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): OSVALDO ALVES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO

 (...) 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, o ARQUIVAMENTO 

do feito é a medida que se impõe. 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.: 306555 Nr: 15967-38.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PAULO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 MANTENHO a SUSPENSÃO do presente feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III e §1º do CPC/2015.Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante 

de 20% do valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 768071 Nr: 20931-98.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JAILSON SECCHI DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER - OAB:, 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: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ,.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTA esta ação ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de 

PAULO JAILSON SECCHI DE ÁVILA, o que faço com amparo legal no art. 

485, IV do CPC.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 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.: 1082172 Nr: 2604-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GORETI SOARES FEDRIZZI, CLAUVERI FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES - OAB:317.234/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, denota-se que os Embargantes deram causa a 

expedição do mendado de busca e apreensão dos autos às fls.79, não 

cumprido por endereço desatualizado, portanto, intimo-os para comprovar 

no prazo de 15 dias, o recolhimento das diligências do Sr. Meirinho, sob 

pena de reconhecimento do disposto no artigo 77, IV do CPC, bem como, 

FICAR PROIBIDO de obter VISTA do processo FORA DO CARTÓRIO.

Ademais, 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 
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suspensivo.

Outrossim, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação, bem como para que se manifeste acerca do bem indicado às 

fls. 15 e 64/67, 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.: 796922 Nr: 3286-26.2013.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE REGINA SILVA MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-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 VOLKSWAGEN S/A em face de 

CRISTIANE REGINA SILVA MODESTO, 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 quanto aos encargos moratórios a 

manutenção da comissão de permanência limitada pela taxa média de 

mercado, com o afastamento dos juros moratórios e da multa 

contratual.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.: 724777 Nr: 20457-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.4-747/SP, FRANCISCO BRUNO MARIANO DE MORAES 

RABELLO - OAB:OAB/SP 327.684, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113, ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURÃO - OAB:13258

 (...) 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, o ARQUIVAMENTO 

do feito é a medida que se impõe. 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.: 1117436 Nr: 17657-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ANTONIA NARDEZ BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:17.556-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, o ARQUIVAMENTO 

do feito é a medida que se impõe. 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.: 838184 Nr: 42897-83.2013.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA MATA E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 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 VOLKSWAGEN S/A em face de 

DA MATA E SILVA LTDA ME, 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 quanto aos encargos moratórios a 

manutenção da comissão de permanência limitada pela taxa média de 

mercado, com o afastamento dos juros moratórios e da multa 

contratual.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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 406995 Nr: 38381-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SHINITI MORI - 

OAB:289.841

 Vistos, etc.

O exequente pugnou pela realização de bloqueio de ativos financeiros em 

desfavor do executado (104/106).

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.
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 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, não obstante a regra do 

artigo 854 do Código de Processo Civil/2015.

 O procedimento sobejou exitoso (extrato anexo), ocasião em que fora 

penhorada a quantia de R$4.325,50 em nome do Banco executado, 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.

Com efeito, nos termos do artigo 854, §2º do NCPC, intimo o Banco, via 

DJE, para que se manifeste acerca do bloqueio realizado nos autos no 

prazo de 05 dias, conforme preconiza o §3º do mesmo artigo.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para 

transferências dos valores ao SISCONDJ, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 253300 Nr: 18750-37.2006.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, AGNALDO KAWASAKI - OAB:3884/MT, DANILO 

GUSMÃO P. DUARTE - OAB:8.086, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT, SUELLEM MONIQUE L. DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

19.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 729 do Código de Processo Civil/2015, procedo a 

intimação da parte autora para proceder a RETIRADA 

PERMANENTE/DEFINITIVA dos presentes autos mediante entrega ao 

Requerente devidamente habilitado para tal ato, por meio de recibo, 

salientando que em caso de inércia, os autos serão remetidos ao Arquivo. 

A seguir, transcrevo o mencionado artigo:

Art. 729. Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos 

serão entregues ao requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059407 Nr: 50734-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORETI SOARES FEDRIZZI, CLAUVERI 

FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES - OAB:22493/A

 Vistos, etc.

Intimo o exequente para que apresente a planilha atualizada de cálculo, no 

prazo de 15 dias, assim como manifeste-se expressamente sobre qual 

bem imóvel requer que pese a penhora, tendo em vista que a dívida em 

2015 era de R$65.363,14 e o bem penhorado e avaliado às fls.35 foi em 

R$742.560,00 totalmente desproporcional, ante a indicação de outros 

móveis que responderiam pelo interesse do credor, com anotações 

premonitórias.

Em tempo, deverá, ainda, manifestar-se sobre o bem móvel indicado pelos 

executados às fls. 64/67 dos embargos de código nº 1059407.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 74791 Nr: 1345-37.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILA VELHAS PEDRAS DECORATIVAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, INALDO 

XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVII). Posto isso, 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, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 199. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 152879 Nr: 7018-30.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA 

FRANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE CASTRO 

SILVA - OAB:12939, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, CAMILA SILVA COIMBRA DE ABREU 

FERREIRA - OAB:8547/MT, MANOEL BENEDITO ROSA FILHO - 

OAB:10413

 (...) 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, o ARQUIVAMENTO 

do feito é a medida que se impõe. 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.: 1005957 Nr: 25907-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL LOGISTICA LTDA, ISRAEL 

BERNARDES DE AGUIAR JUNIOR, INTEGRAR TRANSPORTES LTRDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Junte-se as petições que se encontram na capa dos autos (Protocolo 

842572/2018, data 06/08/2018 e 803353/2018, data 27/07/2018)

Nas petições a serem juntadas, vislumbra-se que as partes apresentam 

acordo, pugnando por sua homologação.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até o dia 

05/10/2018, nos termos do artigo 922, do Novo Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, intime-se o autor para manifestar-se em 05 dias 

acerca do adimplemento da avença, salientando que em caso de silêncio 

será tido como cumprido.

No mais, oficie-se pela devolução da CP de fls.82, sem cumprimento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 797319 Nr: 3693-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA SILVA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) 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, o ARQUIVAMENTO 

do feito é a medida que se impõe. 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.: 285879 Nr: 7918-08.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE PROMOTORA DE CRÉDITO 

LTDA, MARLENE RIVAROLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MANTENHO a SUSPENSÃO do presente feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III e §1º do CPC/2015.Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante 

de 20% do valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 446025 Nr: 20474-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESSGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, 

JEANCARLO MARTINS ARCANJO, CARLOS OLIVEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT

 Vistos.

Conforme determina o artigo 924, inciso II e III do CPC, extingue-se a 

execução quando a obrigação for satisfeita, ou executado obtiver, por 

qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 79, 

onde o exequente requer a extinção do feito nos termos do artigo 924, 

incisos II, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial.

Ante a desistência de prazo recursal, 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.: 1089466 Nr: 5971-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE CATARINA DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO GIROLDO 

FILHO - OAB:17.143/MT

 (...) 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, a SUSPENSÃO do 

feito é a medida que se impõe. 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.: 244452 Nr: 12756-28.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FW OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, WAGNER MANCINI ALVES, ANTONIO LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 MANTENHO a SUSPENSÃO do presente feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III e §1º do CPC/2015.Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790093 Nr: 44133-07.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - 

ME, NOELY SANTOS GOGOLEVSKV, IRENE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRENE MARQUES, Cpf: 65134087172, Rg: 

1226288-9, brasileiro(a), casado(a), empresaria, Telefone 65 3684 6221. 

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 ingressou com Ação de Cobrança 
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visando receber o valor de R$ 74.226,61, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: META 2 - 2016Vistos etc...Tratam os autos de ação 

ordinária de cobrança, ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de Agilis 

Informática e Papelaria Ltda-ME, Noely Santos Gogolevskv e Irene 

Marques.Vislumbra-se dos autos, que até o momento houve somente a 

citação da empresa às fls. 59.Desta feita, procedo a busca de endereços 

das demais requeridas, por meio do sistema Infojud. Ante o resultado 

obtido, quanto à Sra. Noely, expeça-se mandado de citação ao endereço 

da exordial.Com efeito, intimo o requerente para, em 15 dias depositar as 

diligências, APRESENTANDO PARA TANTO O “RECIBO ORIGINAL EMITIDO 

DIRETAMENTE PELO CAIXA DO BANCO DO BRASIL, OU CAIXA 

ELETRÔNICO, VEDADA A APRESENTAÇÃO DE SEGUNDA VIA, DE 

COMPROVANTE DE DEPÓSITOS EFETUADOS POR MEIO DE ENVELOPES, 

BEM COMO DE COMPROVANTES DE DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS 

REALIZADOS ON-LINE”, nos termos da Portaria nº 64/2013/DF. Informa-se, 

ainda, que o VALOR DA DILIGÊNCIA E OS DADOS BANCÁRIOS 

ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS EM TABELA NO SÍTIO 

WWW.SINDOJUS-MT.ORG.BR, BEM COMO, NA CENTRAL DE MANDADOS 

DESTE FÓRUM, indeferindo o fornecimento de meios, haja vista o tempo 

transcorrido desde o ajuizamento da ação.Em relação à Sra. Irene 

Marques, que mudou-se do endereço informado pelo Infojud, expeça-se 

edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do 

artigo 257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora 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, tudo sob pena de extinção do feito.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.Em caso de inércia e/ou 

pedidos protelatórios, intime-se a instituição Financeira via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 19 de abril de 2018

Deivison Figueiredo PintelGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 231810 Nr: 1251-40.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO, MARIA DAS 

GRAÇAS PRATES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme determina o artigo 924, inciso II e III do CPC, extingue-se a 

execução quando a obrigação for satisfeita, ou executado obtiver, por 

qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 113, 

onde o exequente requer a extinção do feito nos termos do artigo 924, 

incisos II JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial.

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.: 721893 Nr: 17412-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A I C INFORMATICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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, o ARQUIVAMENTO 

do feito é a medida que se impõe. 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.: 837813 Nr: 42558-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE FONSECA BERGAMASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/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. Assim, expeça-se o regular edital de 

citação, com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 

257, inciso I e II, do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no 

sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o 

que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. 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, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, o ARQUIVAMENTO 

do feito é a medida que se impõe. 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.: 1024899 Nr: 34254-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ANTONIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:17.686/O/MT, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

OAB:16.625-O

 (...) 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, o ARQUIVAMENTO 
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do feito é a medida que se impõe. Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob aplicação da 

multa no montante de 20% do valor da causa em favor do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 735026 Nr: 31366-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ZENIR DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEÃO DO CARMO 

PEREIRA - OAB:6185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauane Braz Andrekowisk 

Volpe Camargo - OAB:OAB/MS 10.610B, LUIZ HENRIQUE VOLPE 

CAMARGO - OAB:7.684, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos e examinados estes autos código nº. 735026, que ANGELA ZENIR 

DO CARMO em face de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - 

POUPEX.

Trata-se em fase de cumprimento de sentença, ajuizada ANGELA ZENIR 

DO CARMO em face de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - 

POUPEX, ambos qualificados nos autos em referência.

Há de se ter em vista que no feito principal nº. 21341-98.2008.811.0041, 

código nº. 350778 e neste houve acordo entre as partes.

Logo, homologo-o e, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação em fase de 

cumprimento de sentença movida por ANGELA ZENIR DO CARMO em face 

de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX, com base no 

artigo 487, inciso III, "b" do NCPC.

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 325608 Nr: 25574-75.2007.811.0041

 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): ATAMIRO FRANCISCO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - 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 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, o ARQUIVAMENTO 

do feito é a medida que se impõe. 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.: 248808 Nr: 16217-08.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO A FRANCISCO - FIRMA INDIVIDUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 95 vislumbra-se 

que não foi apontada nenhuma irregularidade na formação do presente 

feito, devendo este, portanto, ter regular prosseguimento.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens da devedora 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 da executada passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio 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.: 1108344 Nr: 14001-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETIEL REGIS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos (Protocolo 

306860/2018, Data 22/03/2018).

Tratam-se os autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada 

por BANCO SANTANDER S/A em face de ETIEL REGIS DE LIMA.

As partes entabularam acordo, conforme termo a ser juntado (Protocolo 

306860/2018), pleiteando por sua homologação e suspensão do feito até o 

cumprimento integral do acordo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo de vontades.

Por observar que o cumprimento integral do acordo aos 20/03/2018, intimo 

o exequente para, no prazo de 15 dias manifestar-se.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 462169 Nr: 30854-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UFCRED COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS SERV. 

FUND. UFMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO CASTELO DOS SANTOS, 

NEUROZITO FIGUEIREDO BARBOSA, OCTAVIO AUGUSTO REGIS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 56/66 as partes apresentaram acordo, pugnando pela suspensão 

do feito até seu integral cumprimento.

O exequente manifesta-se às fls. 68 informando que o acordo fora 

devidamente quitado, pugnando pela consequente extinção do feito

Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO EXTINTA esta 

Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa o que faço com 
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amparo legal no artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, 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.: 723109 Nr: 18691-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA VALE AZUL LTDA - ME, 

ADRIANA PERERIA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito de fls. 95, desta feita, ante o termo de cessão retifique a 

capa dos autos, devendo passar a constar IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITS FINANCEIROS S.A como polo ativo desta 

ação.

No mais, cumpra-se a parte final do despacho de fls. 93 “MANTENHO A 

SUSPENSÃO nos termos do art. 921, inciso III do CPC/2018”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 863208 Nr: 4192-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A PATRICK A DO AMARAL & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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, o ARQUIVAMENTO 

do feito é a medida que se impõe. Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob aplicação da 

multa no montante de 20% do valor da causa em favor do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 350778 Nr: 21341-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA ZENIR DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO ROCHAEL 

FRANÇA - OAB:20981 DF, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSU PRATES - OAB:4652

 Vistos.

Junte-se a petição de PEA 1327070 que se encontra na capa dos autos.

Verifica-se na petição de fls. 220/227 que as partes entabularam acordo 

com o objetivo de encerrar o presente litígio.

Destaco que, conforme o 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".

Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO EXTINTA esta 

Ação em fase de Cumprimento de Sentença, o que faço com amparo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intimo a parte autora, para que no prazo de 15 dias 

comprove nos autos a baixa da hipoteca realizada sob o bem de matricula 

11402, sob pena multa do artigo 77, IV do CPC, em 10% do valor da causa 

em favor do Estado

Cumprido, após o prazo recursal, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 269538 Nr: 1839-13.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON RODRIGUES DOMINGUES, AIRTON 

RODRIGUES DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - NÚCLEO 

CIVIL - OAB:

 MANTENHO a SUSPENSÃO do presente feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III e §1º do CPC/2015.Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), 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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 925322 Nr: 46692-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JUNIOR 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Intimação da Parte Requeridas para contrarrazoar às fls. 146/151 , no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 340205 Nr: 10507-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEGIANY DE PAULA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MANTENHO a SUSPENSÃO do presente feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III e §1º do CPC/2015.Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), 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.: 1123115 Nr: 20088-94.2016.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE DE GOES AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso.,, 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 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo.Ademais, expeça-se Carta Precatória à Comarca de Rio 

Branco/AC (fls. 70) com o prazo de 120 dias, para citação, penhora e 

avaliação da executada DEISE de GÓES AMARAL. Ato contínuo, saliento 

que o envio da missiva se dará via Malote Digital, devendo, para tanto, o 

Banco exequente efetuar ao recolhimento das custas necessárias à 

distribuição (www.tjmt.jus.br), bem como comprovar o seu pagamento, no 

prazo de 15 dias.Em caso de silêncio, ante a inexistência de bens 

passíveis de serem penhorados, o ARQUIVAMENTO do feito é a medida 

que se impõe. 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.: 771192 Nr: 24249-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIASPETRO COMERCIO E TRANSPORTES DE 

COMBUSTÍVEIS, CLAUDYSON MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora comprovar o 

pagamento de custas e taxas judiciárias referentes à distribuição a Carta 

Precatória de fls. 102. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB 

que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o 

abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, comprovando o pagamento das custas e taxas judiciárias referentes 

à distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, 

EVENTUAIS VALORES COBRADOS QUANDO A COMARCA DEPRECADA 

NÃO POSSUIR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR OFICIAL, BEM COMO, VALORES 

REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA NA COMARCA DEPRECADA, ATOS ESTES A SEREM 

DILIGENCIADOS PELO AUTOR NA COMARCA DEPRECADA, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, §1 º DO CPC/2015. Informo que 

tais providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca 

Deprecada via Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) 

que determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1145795 Nr: 29947-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO HOMERO RAMOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO A. 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 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. Empós, com a juntada do A. R, retornem-me os autos 

conclusos para extinção. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 833139 Nr: 38639-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C & C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

ÓCULOS LTDA, IZOMARA DA CRUZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 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.: 761277 Nr: 13729-70.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/O

 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.: 821817 Nr: 28005-72.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA, CECILIA 

VICTORAZZO LOUZADA, ANA LUISA TRABBOLD REZENDE

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 166/169 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 237295 Nr: 6318-83.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME UNIÃO LTDA, AYLTON RODRIGUES 

NETO, NAJILA JOMAA MOTTA DA SILVA, GILDO MOTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 Intimação da parte Requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

contrarrazoar os Embargos de Declaração de fls. 375/378.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 423457 Nr: 7853-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HELENE LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS FERREIRA GIRÃO 

JUNIOR - OAB:9.105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o transcurso do prazo para cumprimento do Acordo homologado 

nos presentes autos, procedo a intimação do Exequente/Autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca de seu integral cumprimento, 

salientando que, em caso de silêncio, será tido como quitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 442445 Nr: 18469-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMO SERVIÇOS DE COBRANCA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, JOSE GUILHERME FONSECA DIAS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CONERA BARBOSA - 

OAB:19642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:OAB/CE 16.744

 Ante o transcurso do prazo para cumprimento do Acordo homologado 

nos presentes autos, procedo a intimação do Exequente/Autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca de seu integral cumprimento, 

salientando que, em caso de silêncio, será tido como quitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 716037 Nr: 10153-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -ME, 

GLEDSON IURIS ANHAIA, VANESSA GARCIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o transcurso do prazo para cumprimento do Acordo homologado 

nos presentes autos, procedo a intimação do Exequente/Autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca de seu integral cumprimento, 

salientando que, em caso de silêncio, será tido como quitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 724442 Nr: 20103-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. G. IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA, PEDRO 

RODRIGUES LOPES, FRANCISCO MARQUES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carin Regina Martins Aguiar 

- OAB:221.579-SSP, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:7287/MT, 

UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 Ante o transcurso do prazo para cumprimento do Acordo homologado 

nos presentes autos, procedo a intimação do Exequente/Autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca de seu integral cumprimento, 

salientando que, em caso de silêncio, será tido como quitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792055 Nr: 46146-76.2012.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO FARIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o transcurso do prazo para cumprimento do Acordo homologado 

nos presentes autos, procedo a intimação do Exequente/Autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca de seu integral cumprimento, 

salientando que, em caso de silêncio, será tido como quitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 820068 Nr: 26305-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES & FERNANDES DUBA'S MASSA 

LTDA-ME, DANIELLA FERNANDES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15374/MT

 Ante o transcurso do prazo para cumprimento do Acordo homologado 

nos presentes autos, procedo a intimação do Exequente/Autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca de seu integral cumprimento, 

salientando que, em caso de silêncio, será tido como quitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 916482 Nr: 41090-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, GESSI CARMEN ROSTIROLLA, ROGER FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MEIRELLES BASTOS - 

OAB:18725, THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO - OAB:18.771/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 Ante o transcurso do prazo para cumprimento do Acordo homologado 

nos presentes autos, procedo a intimação do Exequente/Autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca de seu integral cumprimento, 

salientando que, em caso de silêncio, será tido como quitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813684 Nr: 20152-12.2013.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON SERAFIM SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a petição de fls.117, veio sem qualquer comprovante de 

recolhimento de diligencia.

Certifico, ainda, que decorreu o prazo para a parte autora depositar a 

diligência nos termos do Provimento 07/2017-CGJ, para cumprimento de 

mandado já expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812811 Nr: 19300-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLILIAN PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB: 10.100, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que o douto advogado GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES, OAB/MT 18.216, dizendo-se patrono da Instituição Financeira, 

esteve presente nesta serventia da Primeira Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá/MT, a fim de obter vistas/carga dos autos código 

812811, numeração única 19300-85.2013.811.0041. Todavia, o caderno 

processual encontra-se em carga com o senhor causídico DANILO 

VENDRUSCULO POSSARI, OAB/MT 12.811, desde o dia 23.08.2018. Isto 

posto, a fim de evitar mais prejuízos à Casa Bancária, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 234, §1º DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI N. 13.105, 

DE 16.03.2015), PROCEDO A INTIMAÇÃO DO(A) DOUTO(A) 

ADVOGADO(A) DANILO VENDRUSCULO POSSARI, OAB/MT 12.811, 

PARA, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, PROCEDER A DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS CÓDIGO 812811, NUMERAÇÃO ÚNICA 19300-85.2013.811.0041, 

BEM COMO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, INFORMAR O MOTIVO DE 

RETER OS AUTOS NO PERÍODO EM QUE O PRAZO PERTENCIA AO 

BANCO BRADESCO S/A, SOB PENA DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO 

PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO ACIMA MENCIONADO, 

COMUNICAÇÃO À OAB E SER EXPEDIDO MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024360-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024360-80.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

RÉU: JOSE MIKHAEL MALUF NETO Vistos. É sabido que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

cite-se o réu, via correio com aviso de recebimento, para comparecer à 

audiência de conciliação que designo para o dia 03 de outubro de 2018, às 

15h30, fazendo-se na carta constar as advertências dispostas no art. 334 

do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na 

forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que cabe às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001454-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI KEMPFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001454-82.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARLI 

KEMPFER As guias relativas às custas iniciais destes autos foram 

arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos etc... 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 
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- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas 

considerações, ante o pleito inserido na petição de Id: 14655200 JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto 

Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. No que tange 

aos pleitos de desbloqueio do veículo por meio do sistema Renajud, bem 

como expedição de ofício a Serasa para exclusão do nome da requerida 

de seu cadastro, INDEFIRO-OS, ante a ausência de determinação desse 

juízo nesse sentido. Ante a desistência ao prazo recursal, arquive-se com 

as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de agosto 

de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022832-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022832-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALBINO LUTIANI 

TOSTA RODRIGUES (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. 

Paulo) Vistos... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, 

extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito constante no 

ID 14641623, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 

27 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024298-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CARVALHO PEREIRA ANDOLHE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024298-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BMW FINANCEIRA 

S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. REQUERIDO: KELLY 

CARVALHO PEREIRA ANDOLHE (Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. Paulo) Vistos... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC/2015, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o 

autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito constante no ID 14887169, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Indefiro 

pedido de exclusão da presente busca e apreensão do RENAVAM, por 

meio do sistema RENAJUD, já que inexistem determinações judiciais nesse 

sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025464-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAAO ADLLER DO NASCIMENTO CUNHA PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025464-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ABRAAO ADLLER DO 

NASCIMENTO CUNHA PAES (Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. Paulo) Vistos... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC/2015, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o 

autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito constante no ID 14950311, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Ante a 

renúncia ao prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas 

devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 12391-27.2013.811.0041

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO ITAU S/A

PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA CASTILHO AMUI

INTIMANDO(A, S): Joao Batista Castilho Amui, Cpf: 70368503100, Rg: 

805799 SSP MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 

5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de incorrer em caracterização de ato atentatório a justiça.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 28234-61.2015.811.0041 – Cod. 1011568

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 ITAU UNIBANCO S/A

PARTE RÉ: NICÁCIO LEMES DE ALMEIDA JUNIOR

CITANDO: NICÁCIO LEMES DE ALMEIDA JUNIOR, CPF 233.543.991-04.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante transcritos, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente no 

pagamento do débito no valor de R$ 25.986,51. Poderá, ainda, a parte ré, 

no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital 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, 28 de agosto de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014972-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)
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WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON NUNES DE SOUZA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004426-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUGIWARA & ANACLETO 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020483-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1024000-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLY DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

FABIO OLIVEIRA DUTRA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO (ADVOGADO(A))

RAFAEL DE PAULA SIRIGATTI (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 

advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada 

manifestar, conforme já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Não há como o requerido manifestar nos 

autos, pois ainda não faz parte da relação processual. Vejam que 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. 

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 22.08.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001019-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BARBOZA MOURA FERREIRA LEITE - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011783-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ABERALDO DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012692-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLESS COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

DANIELLE CRISTINA FISCHER DE BRITTO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007285-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NEUMANN E NEUMANN LTDA - ME (EXECUTADO)

ELBIO GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARCIA NEUMANN (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012355-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, 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. Cuiabá, 28.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019866-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR RAIMUNDO CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

28.08.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028136-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX CAMPOS MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

28.08.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

28.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019263-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE DE GUSMAO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

28.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038519-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA BIRNFELD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022130-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA (ADVOGADO(A))

PAULA FALZONI ROSSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Suspendo a liminar concedida e intime-se o autor para fazer 

comprovação da mora das parcelas efetivamente em mora, pois as 

constantes da inicial, já foram liquidadas conforme apresentado pelo 

requerido. Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006096-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LIMPARHTEC SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)
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Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013714-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CALDERAN (RÉU)

COMERCIAL E IMPORTADORA PAULO LTDA - ME (RÉU)

TANIA MARIA ESTRELA FERNANDES CALDERAN (RÉU)

PAULO SERGIO DOS SANTOS CALDERAN (RÉU)

MARIA JOSE DOS SANTOS CALDERAN (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022558-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA BUENO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016301-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005903-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011349-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA PEIXOTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011322-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. 

Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022545-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LENIL DE JESUS AMORIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Requerida manifestar sobre laudo pericial juntado aos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012095-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NAKAZORA TAMURA (AUTOR(A))

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR(A))

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR(A))

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

RIO DOCE INCORPORADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

AGROPECUARIA DANMA LTDA - ME (AUTOR(A))

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (AUTOR(A))

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR(A))

PAULO DURIC CALHEIROS (ADVOGADO(A))

MIRANTE DO PARY PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO PAN S.A. (RÉU)

MARCELO ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1022823-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023681-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO MAGALHAES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Visto, etc. A tentativa de penhora on line já foi realizada nos autos, sem 

sucesso. Assim, intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de 

penhora, no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020624-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DO ESPIRITO SANTO BESERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

executada no prazo legal, sem prorrogação e após, analisarei pedido de 

bloqueio on line. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019346-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA BRUM GOMES (REQUERIDO)

MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se denominação correta da ação. Certifique-se sobre 

a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para 

pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28.08.18

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)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007283-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028308-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN WAGNER RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028227-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

RENATA SUSETE CAUDURO NAPURI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OTAVIO CORREIA FIALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, 

comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do feito e 

cumpra-se a referida, devolvendo-a em seguida. Cumpra-se. Cuiabá, 

28.08.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025406-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMGM MINERACAO LTDA (RÉU)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (RÉU)
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ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024097-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

 

Em face da juntada do Aviso de Recebimento, faço proceder à intimação 

da parte autora para manifestar nos autos, no prazo legal. Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1058605 Nr: 50312-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIR FERREIRA DA SILVA - ME, GENIR FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Deverá o requerido manifestar sobre cálculo no prazo legal, como 

manifestar em relação ao pedido da parte autora de fl.187. Após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1171346 Nr: 40711-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ANUNCIAÇÃO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1045646 Nr: 44205-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1050833 Nr: 46850-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANIO HENRIQUE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Diante do exposto, acolho a impugnação do requerido para determinar o 

cumprimento estrito do v. acórdão de fls.100/102, no sentido de efetuar a 

devolução de valores ao autor baseado no cálculo do valor da venda do 

bem para ser abatido do valor atualizado da purgação da mora depositado 

pelo autor.Assim, extraiam-se extrato da conta única e encaminhe-se os 

autos ao Contador para apurar o valor como acima ditado. Após, digam as 

partes e conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1225465 Nr: 13286-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA BANDEIRA BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Analisando seus fundamentos verifica-se que há procedência ao pedido 

considerando que a parte executada/embargada está assistida pela 

Defensoria Pública, sendo agraciada pelo benefício da Justiça Gratuita.

Assim, reformo a sentença exarada na parte da sucumbência, isentando a 

parte Executada/embargante de qualquer ônus.

No mais, cumpra-se a sentença tal como ditada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1077854 Nr: 142-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1138458 Nr: 26778-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENICE MARIA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
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CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos, etc.

Diante da ausência de impugnação, homologo a adequação do contrato de 

fls.226/230, para surtir seus efeitos legais.

Em face do depósito de fl.225, tenho por cumprida a obrigação, nada mais 

a reclamar nos autos. Expeça-se alvará em favor do credor.

Faculto às partes extração de cópias no przo legal e após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1057979 Nr: 50040-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILA BANDEIRA BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Analisando seus fundamentos verifica-se que há procedência ao pedido 

considerando que a parte executada/embargada está assistida pela 

Defensoria Pública, sendo agraciada pelo benefício da Justiça Gratuita.

Assim, reformo a sentença exarada na parte da sucumbência, isentando a 

parte Executada/embargante de qualquer ônus.

No mais, cumpra-se a sentença tal como ditada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1088875 Nr: 5724-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA HELENA SILVA PARENTE - ME, 

SANDRA HELENA SILVA PARENTE, PAULO AFONSO PARENTE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, MONICA FURTADO DE 

OLIVEIRA - OAB:16755, SILVIANA MILENE DOS SANTOS - OAB:8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora já foi efetivada nos autos, sem sucesso.

As pesquisas pretendidas já foram efetivadas. Assim, deverá o autor 

indicar bens passíveis e penhora no prazo legal e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1264581 Nr: 25909-45.2017.811.0041

 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: JEFFERSON OKARRA LEOPOLDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Quando da propositura da presente ação, já era obrigatória distribuição 

pelo PJE e não há dependência com o processo anunciado na inciial, 

conforme decisão de fl.24/25.

Assim, intime-se a parte autora para proceder distribuição pelo PJE e 

arquive-se o presente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1096675 Nr: 9162-54.2016.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON REGINALDO TOMIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818566 Nr: 24903-42.2013.811.0041

 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): YUITI IANAE, SUELI NANAMI UESUGUI IANAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.725/B, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:9.847/MT, OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT, Rosemeri 

Mitsue Ozaki Takezara - OAB:7276-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre pedido de fls.194/204 e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1304495 Nr: 9541-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. C. M. PINTO LUBRIFICANTES - ME, KELEM CRISTINA 

MOREIRA PINTO, FÁBIO OLINDO FERREIRA SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Vistos, etc.

Desentranhe-se petição de fls.117/120, entregando-a ao Signatário em 

face do equívoco anunciado pelo referido.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já 

exaustivamente elencados na referida sentença.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 942158 Nr: 55854-82.2014.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY KARLO DE A GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 13129 Nr: 4098-93.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA RAYNA DE CIRURGIA PLÁSTICA 

LTDA, RUY DE SOUZA GONÇALVES, EVÁDIO CORREA FERRER, EVÁDIO 

CORREA FERRER, Raquel Regina Duniz Ferrer Gonçalves, ESPÓLIO DE 

ANTONIA CORREA FERRER, LIDIA SUELY DUNIZ FERRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102019 Nr: 11355-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E MKT DESENVOLVIMENTO DE SITES EIRELI 

ME, ELIFRAN ALTIMARI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1036241 Nr: 39707-44.2015.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA O. SANTOS 

FERREIRA - OAB:10.765/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 805918 Nr: 12391-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CASTILHO AMUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

EST. DE MATO GROSSO. - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para indicar bens passíveis de penhora, da 

mesma forma como foi citada. Após, diga o credor e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1310755 Nr: 11040-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNION TRANSPORTES LTDA, ADIR FREO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução e 

ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 

487-I c.c. artigo 920, II – 1ª parte do Novo Código de Processo Civil, para 

fazer incidir no contrato executado nos autos em apenso, os juros 

remuneratórios na ordem de 1,71% ao mês. No mais, permanece o 

contrato como avençado pelas partes. Condeno o embargado nas custas 

e despesas processuais, como nos honorários advocatícios que fixo em 

dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, extraiam-se cópia dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, 

juntando-as na Ação de Execução autos nº 27005-71.2012.811.0041, 

Código 773836, em apenso e após, nada sendo requerido, arquive-se.P. 

R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 355747 Nr: 26204-97.2008.811.0041

 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): RUY MENDES

 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: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos, etc.

Este Juízo não compartilha com entendimento de violar o direito de ir e vir 

do cidadão para garantia dívida bancária.

Caberia a Instituição Financeira analisar a saúde financeira do requerido 

antes de lhe dar crédito, como também, exigir garantias que cobrissem a 

dívida.

Assim, intime-se a parte executada para indicar bens passíveis de 

penhora. Após, diga o creodr e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1089479 Nr: 5982-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVIA LEITE NOGUEIRA GAETI KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTONIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:15462/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, diante da resposta do 

ofício.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1204676 Nr: 6345-80.2017.811.0041

 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: JOSE CARLOS DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, OTIMA VEICULOS 

LTDA EPP, ALI OMAR LAKIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, FABIANE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B, FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT, MARCELO ALVARO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:15445, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:5.308-A / MT

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação de 

fls.95/101, que é processado no efeito suspensivo.

Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei.

Cumpra-se determinação de fl.84 e remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108812 Nr: 14228-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6228

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 795214 Nr: 1544-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747420 Nr: 44670-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACANGALHA PASTELARIA LTDA - ME, 

DURCINEIA FIGUEIREDO BRUNO, VICENTE JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15.084 / MT, NIVALDO CONRADO - OAB:4925

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Ficam as partes intimadas para tomarem 

conhecimento do leilão judicial de iniciativa particular a ser realizado na 

data de 09/10/2018, às 13:00, no escritório do leiloeiro, sito à Av. São 

Sebastião, n° 1447,Goiabeiras, Cuiabá/MT, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 797424 Nr: 3802-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI BORGES AMARAL - ME, LENI BORGES 

DO AMARAL, ÍCARO BORGES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 Vistos, etc.

Partilho do entendimento que o salário é todo impenhorável, o mesmo 

aplicando em benefício do INSS, portano deverá o autor indicar outros 

bens passíveis de penhora no prazo legal e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1143781 Nr: 29056-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por hora certa, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da 

Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito atualizado para 

efetivar penhora on line.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 719370 Nr: 15020-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO AUTOMOVEL, MANOEL ARCHANJO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, GORDILHO, NAPOLITANO E CHECCHINATO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON DELGADO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, RENATO NAPOLITANO NETO - OAB:155967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre resposta do ofício de 

fls.548/550.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 29823 Nr: 363-28.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAHAMAS - AR CONDICIONADO LTDA, 

ESPÓLIO DE JOSÉ TADEU REYES, RICARDO MOURA DE ARAÚJO, 

LARICIA MELHORANÇA REYES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474, NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:1731, 

SALADINO ESGAIB - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre 

certidão acostada à fl. 1163 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.: 796063 Nr: 2409-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA JURIDICA MATO-GROSSENSE, JOSE 

THOME PREDIGER, VERA LÚCIA MARCUSSO PREDIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 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 manifestação de fls. 216/220 dos autos e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 793049 Nr: 47135-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALIL CALONGA DAHROUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 242/243, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 963986 Nr: 6508-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DOURADO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 

- OAB:13296

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Pedido Liminar c/c Repetição de Indébito c/c Dano Moral, e 

ACOLHO EM PARTE o pedido, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c 

300 do Código de Processo Civil, concedendo a tutela antecipada para 

determinar que a requerida se abstenha de proceder os descontos do 

empréstimo referente ao valor de parcela de R$ 369,11 (trezentos e 

sessenta e nove reais e onze centavos), oriundo do Contrato de nº 

241019774. Declaro inexistente o referido débito. Não acolho o pedido de 

repetição de indébito. Condeno a parte requerida, no pagamento de danos 

morais o valor de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), 

corresponde a 20 (vinte) salários mínimos, como requerido na inicial. 

Considerando que a autora decaiu da parte mínima, condeno a parte 

requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente 

atualizados a partir do ajuizamento da ação.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, nada sendo requerido, 

arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1190396 Nr: 1541-69.2017.811.0041

 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: ARISTEU RAMOS RAIZ, CARLOS ROBERTO PONTES 

DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT, JOSÉ ADOLFO DA 

SILVA, WASHINGTON DE MORAES, JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A., BRASIL CENTRAL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA, GISELI VILLAR DO CARMO, 

BRAZ JOSE VILLAR DO CARMO, PAULO ROBERTO RODRIGUES 

GERMANO, MONICA FATIMA VILLAR DO CARMO RODRIGUES, AIDE DO 

CARMO VILLAR, FERNANDO VILLAR DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A, ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos e Julgo 

com Resolução de Mérito a Ação Embargos de Terceiro com Pedido 

Liminar de Tutela Cautelar de Urgência de Manutenção de Posse e 

Suspensão de Praça, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do 

Novo Código de Processo Civil e NÃO ACOLHO o pedido inicial, em face 

de inexistência de indício de posse nos autos, houve apenas 

alegação.Considerando que os embargantes são beneficiários da Justiça 

Gratuita, isento-os do pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, extraindo-se cópias do julgado e da 

certidão de trânsito em julgado, acostando-as na Ação de Execução, nº 

Ação de Execução nº 1611-58.1995, código 8081, em apenso. Após, 

arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 8081 Nr: 1611-58.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL IND.Ee COM. DE PAPÉIS E 

EMBALAGENS LTDA., PAULO ROBERTO RODRIGUES GERMANO, MONICA 

FATIMA VILLAR DO CARMO RODRIGUES, GISELI VILLAR DO CARMO, 

BRAZ JOSÉ VILLAR DO CARMO, FERNANDO VILLAR DO CARMO, AIDE 

DO CARMO VILLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, diante do julgamento 

do processo conexo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 827283 Nr: 33167-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 Vistos, etc.. Assim, em síntese o cálculo verificar se foram aplicadas as 

taxas de juros remuneratórios contratados e calcular a restituição do 

seguro prestamista retroativos os valores já pagos para ser repassados e 

abatidos no contrato originário de crédito consignado para as parcelas 

que vão vencer, como o abatimento do valor dos juros remuneratórios 

cobrados à maior daquele contratado.Inexiste também, cobrança de juros 

moratórios, pois a parte autora não está inadimplente, vez que as parcelas 

são descontadas em folha de pagamento.Não há como aplicar as verbas 

fixadas à fl.450, considerando que no prazo de Lei o requerido 

apresentou Impugnação ao cumprimento da sentença alegando excesso 

de execução, que até o momento ainda não julgada, em face de equívoco 
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do cálculo do Contador.Assim, determino a adequação do contrato nos 

termos dos julgados proferidos nos autos, por arbitramento e nomeio a 

Perita Sra. Lilian de Andrade Foderaro – 3027-1600 e 99918-4008 - para 

elaboração do laudo, em vinte dias, do início da perícia, que deverá 

observar, rigorosamente as decisões proferidas no processo, com 

trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato firmado entre as 

partes, com suporte nas respectivas decisões e a sucumbência 

fixada.Fixo os honorários periciais em R$ 3.000,00(três mil reais), a ser 

arcada pelo Requerido, devendo depositar no prazo legal.DECORRIDO O 

PRAZO, CERTIFIQUE-SE SOBRE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS 

E CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DO INÍCIO DA PERÍCIA.Intimem-se as 

partes para apresentarem quesitos e Assistentes Técnicos, caso queiram, 

n o  p r a z o  l e g a l . P r o c e d a - s e  a s  i n t i m a ç õ e s 

necessárias.Intime-se.Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1011568 Nr: 28234-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICÁCIO LEMES DE ALMEIDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:20

Valor do débito:

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.: 1011568 Nr: 28234-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICÁCIO LEMES DE ALMEIDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 805918 Nr: 12391-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CASTILHO AMUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

EST. DE MATO GROSSO. - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Joao Batista Castilho Amui, Cpf: 70368503100, 

Rg: 805799 SSP MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 805918 Nr: 12391-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CASTILHO AMUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

EST. DE MATO GROSSO. - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1204676 Nr: 6345-80.2017.811.0041

 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: JOSE CARLOS DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, OTIMA VEICULOS 

LTDA EPP, ALI OMAR LAKIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, FABIANE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B, FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT, MARCELO ALVARO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:15445, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:5.308-A / MT

 NOTA AO EMBARGADO/APELADO: Deverá o apelado responder o 

recurso de apelação de fls. 195/101 acostado aos autos, no prazo de Lei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028141-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SILVA BETETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028165-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DA SILVA PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013495-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS, 

PECAS E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

DECIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

DINAH ZANGARI MATTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Nada sendo 

requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016494-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028280-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANEI ARAGAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023170-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

BENEDITO RODRIGUES BRANDAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023843-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

com anuência expressa da parte requerida, Julgo por Resolução de Mérito 

a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida 

nos autos. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 
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procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016891-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SOUZA MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1022625-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS DOMINGOS GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONSUCESSO PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA (RÉU)

BANCO SAFRA S A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022051-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR URCINO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022736-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 

(EXECUTADO)

WILSON MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

EDMARA TERESINHA FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009796-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos, 

como certificado nos autos. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. 

É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e 

Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final. O processo 

encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de 

outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do 

artigo 355-II do Código de Processo Civil. A parte requerida foi citada nos 

autos e deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta 

ou purgar a mora nos termos delineados nos autos, conforme certificado 

no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência de 

contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28.08.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003805-42.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ARAUJO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1003805-42.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAUL ARAUJO DA 

COSTA Vistos. Nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se o 

Autor a promover a vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa 

judiciais de distribuição da ação, ressaltando-se que a guia está disponível 

no site eletrônico www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, 

sendo obrigatória a inclusão do número do processo ora distribuído. Após 

a emissão da guia ela deverá ser juntada ao processo em no máximo 

sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia acompanhada do 

respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em 

quinze (15) dias, haverá o cancelamento da distribuição da presente 

demanda. Pois bem. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Tendo em 

vista o extenso lapso de tempo desde a distribuição da ação em 

13/02/2017, intime-se o Credor para atualizar a planilha de cálculo que 

acompanha a inicial para elucidação correta da mora do Devedor, em 

quinze (15) dias. Intime-se. Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000014-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAELLA GOMES PADILHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Intimar a 

parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias promova o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça. DARLENE MIRANDA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000014-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAELLA GOMES PADILHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000014-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: RAPHAELLA GOMES PADILHA Vistos 

etc. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito (ID - Num. 

8252888). Desnecessária a anuência da requerida, eis que sequer citada 

no presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005674-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1005674-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KIRTON BANK 

S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: MARCOS ANTONIO DA SILVA 

ALMEIDA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido 

liminar, proposta por KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO, instituição 

financeira de direito privado, em desfavor de MARCOS ANTONIO DA 

SILVA ALMEIDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Alega o 

Autor, em suma, que firmou com o Requerido Contrato de Cédula de 

Crédito Bancário (ID. 4959178), para aquisição de bem móvel, tipo 

automóvel descrito na exordial, onde relata que a Requerida deixou de 

adimplir as parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com a 

presente demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, postulando em definitivo a medida no final, além da 

condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Anexou 

documentos pertinentes à espécie. Em decisão interlocutória (ID. 

4959529), foi deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e 

depositado em mãos dos representantes legais do Autor (auto de busca e 

apreensão – ID. 5594435, pag. 01), bem como procedeu a citação do 

Requerido. Devidamente citado o Requerido (certidão - ID. 5593931), este 

deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para defesa e purgação da 

mora (certidão – ID. 8836568), presumindo como verdadeiros os fatos 

narrados na exordial, nos termos dos arts. 344, do NCPC. Em síntese é o 

relatório. Fundamento. DECIDO. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I e II, do NCPC, posto que desnecessária a produção 

de provas. “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). O julgamento imediato da lide tem 

cabimento e é oportuno, porque, além de a causa envolver tema 

preponderantemente de direito, reconheço que a prova documental, 

sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração 

satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio, justificando, 

portanto, a apreciação imediata do pedido, sendo inteiramente 

dispensável, maior dilação probatória para coleta de novos elementos de 

convicção. Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior a respeito da 

matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, a prova dos 

fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o julgamento 

antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução 

e julgamento (art. 333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 

Forense, 41ª edição, p. 367). O cotejo dos autos revela que o Requerido 

mesmo devidamente citado, permaneceu silente no prazo assinalado para 

defesa, incorrendo em revelia, de modo a ensejar presunção juris tantum 

de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, a rigor do artigo 

344, do NCPC. No particular, confira-se a jurisprudência: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 

100/183). “Salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”, como 

esclarece a LJE 20. “Se o réu não contestar a ação, devem ser reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Todavia, o juiz, apreciando as 

provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do artigo 319 do Cod. de 

Proc., julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento” (RF 

293/244). A revelia do Requerido, como se sabe, implica na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo Autor na inicial. Não obstante não ter 
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ela o condão de acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, 

pois não afasta do Magistrado o poder de conhecer das questões de 

direito, observo que, neste caso específico, as provas contidas nos autos 

não são capazes de derrubar a presunção que favorece o Requerente 

quanto aos fatos por ele alegados. "Os fatos" é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos "restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito" (RTFR 159/73). Conforme analisado 

acima o Requerido tornou-se revel, muito embora exista contra a mesma a 

presunção de veracidade dos fatos não contestados, trata-se de 

presunção relativa, que somente poderá ser derrubada quando, pelo 

conjunto probatório, resultar a comprovação de prova contrária ao fato 

narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no presente caso. Neste 

contexto, sopesada a postulação do Autor, não se tem por desnecessária 

a instrução processual, entretanto o Réu, mesmo devidamente citado 

restou silente, devendo o feito ser apreciado consoante a prova 

pré-constituída constante nos autos, retratada na documentação que 

instruiu a inicial e somada à conduta indiferente da Requerida. Pois bem, 

em contemplação aos documentos apresentados com a exordial, 

observa-se que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto 

que, por meio do contrato acostado (ID. 4959178), que as partes 

efetivamente celebraram contrato de crédito bancário com alienação 

fiduciária em garantia para a aquisição de bem móvel, e que o Requerido 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com o comprovante de 

notificação para constituição em mora (ID. 4959188). Diante de tais 

documentos, tenho como indiscutível a existência da relação jurídica entre 

as partes e o inadimplemento da Requerida, sendo consequentemente 

procedente o pleito autoral. Processualmente, realizou o Autor o que lhe 

competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou a citação do 

Devedor. Que, advertido das consequências da falta de defesa, assumiu 

o risco e nada arguiu em seu favor, referendando com isso, nos moldes 

da lei processual (NCPC – art. 344), a veracidade dos fatos contra si 

articulados, até porque, não questionou o débito anunciado na inicial. 

Senão vejamos, sobre o tema: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS - REVELIA DO RÉU 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A 

revelia do réu implica na presunção de veracidade dos fatos alegados 

pelo autor na inicial. Muito embora não tenha ela o condão de acarretar, 

necessariamente, a procedência da demanda, deverá ser reconhecida 

quando ausente a prova capaz de derrubar a presunção que favorece o 

Autor. (TJ-MG 104800608885870011 - MG, Relator: SELMA MARQUES, 

Julgamento: 04/09/2007, Publicação: 22/09/2007). Posto isso, sem maiores 

delongas, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, e 344, ambos do NCPC, cumulada 

com Decreto Lei nº. 911/69, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito 

na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. 

CONDENO o Requerido MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que 

ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do 

NCPC. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, 

não sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, 

com as formalidades de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007042-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LIVIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Oscar Candido da Silveira Filho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1007042-84.2017.8.11.0041 AUTOR: VIVIANE LIVIA DOS 

SANTOS RÉU: SICREDI CENTRO NORTE Vistos etc. Considerando a 

realização da audiência de conciliação (ID. 10192252), aguarde-se 

eventual apresentação de contestação e/ou seu decurso do prazo. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de outubro 

de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021509-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

20 de outubro de 2017. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1021509-68.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 335.647,85; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA Atenciosamente. DARLENE MIRANDA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006767-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO , 29 de 

junho de 2017. Para a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga. 

Processo: 1006767-38.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 5.402,17; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Parte 

Ré: REQUERIDO: ADRIANA APARECIDA FERNANDES Atenciosamente. 

DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM 

JUIZ SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011584-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1011584-48.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL SA EXECUTADO: FABIANA KROHLING DE SOUZA, ALEXSANDRO 

GIOVANI DE SOUZA Vistos. Processo pendente de vinculação das custas 

e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do 

NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e expeça-se o mandado executivo, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 
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do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 17 de abril de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016992-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que me dirigi ao endereço constante do mandado e lá 

estando não foi possível proceder à APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA 

PETIÇÃO INICIAL, em face de não ter localizado até a presente data. 

Certifico também que não foi possível manter contato com o devedor 

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, em face do mesmo não residir no 

endereço constante do mandado. O referido é verdade e dou fé. 

CUIABÁ/MT, 24 de julho de 2018. ORLANDO NORONHA DA LUZ Oficial de 

Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036488-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO GELSON FREITAS NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que, cumprindo o presente mandado, extraído destes 

autos. Na data de hoje dirigi-me ao Bairro Alvorada e não foi possível citar 

o requerido RAIMUNDO GELSON FREITAS NUNES, em virtude de não 

encontrá-lo pessoalmente. No referido bairro não localizei a Rua Dr. 

Cássio Veiga de Sá. Assim sendo, devolvo o r. mandado ao Cartório para 

os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. CUIABÁ/MT, 7 de junho de 

2018. ADEMILTON BATISTA GOMES Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023105-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA ANDRADE PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que, dirigi-me na Rua; Alfenas, numero 333, Edifício 

Jardins, bairro Jardim Mariana, em dias e horas alternados, e lá estando 

não logrei êxito em localizar o bem objeto da inicial, bem como não localizei 

a requerida. Fazendo a devolução do mandado na secretária tendo em 

vista que exauriu os meios depositados. CUIABÁ/MT, 8 de junho de 2018. 

BENEDITO JOSÉ DE MAGALHÃES Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022675-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado 

expedido por ordem deste Juízo, dirigi-me por varias vezes no endereço 

descrito no r. mandado, assim como nas imediações, pelos bairros da 

zona pertencente a este Oficial de Justiça, e não foi possível proceder a 

Busca e Apreensão do bem, em virtude de não localizá-lo. Certifico ainda 

que, as demais diligencias realizadas o totalizaram o valor de R$ 282,40 

(Duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) para que seja 

depositado na conta 30354-2, Agencia2128-8 Banco do Brasil S/A , 

CPF632418381-53 Jorge Elias dos Santos. Diante do exposto, faço a 

devolução do mandado em cartório para os devidos fins. CUIABÁ/MT, 2 de 

agosto de 2018. JORGE ELIAS DOS SANTOS Oficial de Justiça SEDE DO 

3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022766-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que em cumprimento ao mandado de Busca e 

Apreensao, me dirigi ao endereço rua Rio de Janeiro n: 842, bairro Centro 

Sul Varzea Grande-MT e ali estando NAO FOI POSSIVEL PROCEDER A 

BUSCA E APREENSAO DO BEM e CITAÇÃO do requerido LUIZ ANTONIO 

PRADO GARCIA DE SOUZA (FISICO) E DE MODAL SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, em virtude de não encontrar ninguém no imóvel nas 

diligências efetuadas, em contato com a vizinha do imóvel a Sra. Marcilei 

informou a esta oficial de justiça, que atualmente residi um morador novo 

neste imovel e não sabendo informar o nome mesmo, motivos pelos quais 

faço a devolução do mandado para os devidos fins. ... CUIABÁ/MT, 21 de 

junho de 2018. ZENILDA FERREIRA SANTANA BIAVA Oficial de Justiça 

SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022766-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação CERTIFICO E DOU FÉ. Diligenciei nesta data ao endereço 

constante na ordem sendo na Rua Adolfo Lutz 88, bairro Bosque da 

Saúde II, também conhecida com rua Machado Leite, nesta cidade e lá 

estando não foi possível apreender o bem descrito na inicial e proceder a 

citação do requerido em virtude de não localizar o numero 88, procurei 

ainda informação como morador da casa 89,mercearia Verona e o 

proprietário desconhece o requerido.Procurei ainda na distribuidora de 

agua e gás, Rua da saudade frente ao nº 557C com o proprietário Geraldo 

e o mesmo também desconhece o requerido. CUIABÁ/MT, 4 de junho de 

2018. NIVALDO FRANCHINI Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014304-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORINALDO FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, após diligências realizadas, nao foi possível proceder a 

CITAÇÃO da parte devedora LORINALDO FRANCISCO DOS SANTOS, 

tendo em vista, nao ter tido exito em localizar pessoalmente o mesmo; que 

o referido imóvel encontra-se desocupado, inclusive com placa de vende 

-se ( por imobiliária ); face ao exposto, faço a devolução para os devidos 

fins,. OLGA DE OLIVEIRA - Oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015708-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE MARQUES ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me 

ao Bairro Novo Terceiro, no dia 20 de maio de 2018, às 16:50h, e lá 

estando, após as formalidades legais, DEIXEI de proceder à APREENSÃO 

do bem móvel descrito no mandado, pois, não foi possível localizar a 

referida Rua Tavares no referido Bairro. Diante do exposto, faço a 

devolução do mandado em cartório para os devidos fins. O referido é 

verdade e dou fé. CUIABÁ/MT, 15 de junho de 2018. ISABELA BRITO 

LISBOA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020544-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TORRES TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A BUSCA E 

APREENSÃO DO BEM OBJETO DA PRESENTE AÇÃO, em face que não 

obtive êxito em localizar o requerido e muito menos o bem a ser 

apreendido. Certifico ainda que a parte autora ofereceu meios em todas as 

diligencias realizadas. CUIABÁ/MT, 13 de agosto de 2018. JOAO MARCIO 

DE MIRANDA PINHEIRO Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005809-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABDIAS REGINALDO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que, em cumprimento ao r. mandado de Citação, 

diligenciei na Travessa Nossa Senhora Aparecida, Chácara dos Pinheiros, 

nesta e lá não logrei exito em Citar o requerido ABDIAS REGINALDO 

RODRIGUES por não ter localizado o imóvel bem como a quadra do mesmo 

na r. Rua; motivo pelo qual devolvo o r. mandado à secretaria de origem 

para os devidos fins. Dou fé. CUIABÁ/MT, 18 de julho de 2018. 

LEONARDO SANT ANA DE HOLLANDA Oficial de Justiça SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021677-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA (ADVOGADO(A))

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO BENEDITO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico, que em cumprimento ao mandado de Busca e 

Apreensão e Citação, tendo como polo passivo GONÇALO BENEDITO DE 

MAGALHÃES, procedi COMO SEGUE; 1- No dia 18 de maio de 2018, por 

volta das 16h18min, este Oficial recebeu em carga, no Pje, o mandado nº 

1021677-07.2016.811.0041, para cumprimento. Ademais, informo ao juízo 

que até a presente data o polo ativo não forneceu os meios ao “meirinho”. 

Por fim, em face das determinações contidas na portaria nº. 

013/2008/DAFC, Resolução CNJ nº 153 de 06 de julho de 2012 e 

provimento nº 31/2007, CGJ/TJMT, art. 1º. 3.3.13, inciso III, alínea “a”, 

devolvo o mandado à Secretaria para conhecimento e demais 

providencias. Por ser verdade, dou fé. Cuiabá/MT, 14 de junho de 2018, às 

17h27min FABIANO FERREIRA DA SILVA/OFICIAL DE JUSTIÇA Matr. 

11001 CUIABÁ/MT, 14 de junho de 2018. FABIANO FERREIRA DA SILVA 

Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016240-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS NASCIMENTO & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que em cumprimento ao Mandado de Cumprimento de 
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liminar e Citação expedido por determinação da 3º ESPECIALIZADA DE 

DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL, processo nº 1016240-48.2017.811.0041 

que fui até o endereço indicado 30/05/2018 às 12:00 hs e 08/06/2018 às 

9:00 hs e não obtive êxito em encontrar o Requerido e nem mesmo o bem 

descrito no mandado, certifico ainda que deixei de efetuar diligencias 

devido o prazo para cumprimento ter expirado, motivo pelo qual devolvo o 

mandado para seus devidos fins. O referido é verdade e dou fé. 

CUIABÁ/MT, 11 de junho de 2018. REGIS LISBOA RODRIGUES Oficial de 

Justiça SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 334852 Nr: 5649-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNELO BEZERRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTO - OAB:15.104-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença onde aconteceu penhora online no 

valor do débito exequendo R$285.263,01, como se verifica do 

demonstrativo de fl. 601, simultaneamente, houve o depósito do quantum 

exequendo pelo Banco (guias – fls. 663-664).

 Ante a duplicidade dos referidos valores, por questão de razoabilidade 

determino a imediata restituição da quantia bloqueada a fl. 601 ao banco 

Executado, com transferência para conta corrente que este indicar. 

Expeça-se Alvará.

 No tocante ao pedido do Exequente (fl. 666) mantenho a decisão de fl. 

659.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 998947 Nr: 23019-07.2015.811.0041

 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 CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:38840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida por BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S/A em face de ENSERCON ENGENHARIA LTDA em 

que a liminar pleiteada na inicial foi deferida e a Requerida compareceu 

espontaneamente aos autos, informando que se encontra sob plano de 

Recuperação Judicial – 35/86, cujo processamento ocorre perante a 1ª 

Vara de Falência e Recuperação Judicial desta Comarca.

Neste diapasão, constata-se que a Egrégia Corte Superior reconhecera 

em outras oportunidades que os créditos de contratos de alienação 

fiduciária deverão ser habilitados ao plano correspondente da 

recuperação judicial, sob pena de violação dos princípios da 

indivisibilidade e da universalidade, além de desobediência ao comando 

prescrito no art. 47 da Lei n. 11.101/05.

Isto porque, os créditos dessa modalidade são patrimônio de terceiro em 

poder da Recuperanda, não sujeito a execução consursal e 

consequentemente pretéritos aos créditos então habilitados.

Desta forma, esta ação de busca e apreensão não deve prosseguir em 

outro juízo se não o da recuperação judicial, pois cabe a este apurar o 

pedido de manutenção na posse do bem e/ou suspensão da ação, 

julgando se o crédito aqui reclamado é extraconcursal e portanto, 

excepcionado aos efeitos da falência.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE 

DIREITO E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL (LEI N. 11.101/05). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. 

VALOR DA CONDENAÇÃO. CRÉDITO APURADO. HABILITAÇÃO. 

ALIENAÇÃO DE ATIVOS E PAGAMENTOS DE CREDORES. COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. Com a 

edição da Lei n. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e 

da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para 

prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e 

pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros 

órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que tenha ocorrido a 

constrição de bens do devedor. 2. Após a apuração do montante devido, 

processar-se-á no juízo da recuperação judicial a correspondente 

habilitação, sob pena de violação dos princípios da indivisibilidade e da 

universalidade, além de desobediência ao comando prescrito no art. 47 da 

Lei n. 11.101/05. 3. Conflito de competência conhecido para declarar 

competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro 

(RJ). (CC 90160/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 05/06/2009)

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUÍZO TRABALHISTA. LEI N. 11.101/05. 

PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DOS DEMAIS CREDORES. 

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FUNÇÃO SOCIAL DA 

EMPRESA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O CUMPRIMENTO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PLANO 

DE RECUPERAÇÃO APROVADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no CC 105.215/MT, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

28/04/2010, DJe 24/06/2010)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO TRABALHISTA -EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - JUÍZO UNIVERSAL -PRINCIPIO DA 

PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA - INTERPRETAÇÃO DO 

ART. 3º e 6ª DA LEI 11.101/05 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO - CONFLITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - 

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei de 

Recuperação e Falências, preconiza que "A recuperação judicial tem por 

objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 

do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 

assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica". Motivo pelo qual, sempre que possível, deve-se 

manter o ativo da empresa livre de constrição judicial em processos 

individuais. 2 - É reiterada a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que "após a aprovação do plano de recuperação 

judicial da empresa ou da decretação da quebra, as ações e execuções 

trabalhistas em curso, terão seu prosseguimento no Juízo Falimentar, 

mesmo que já realizada a penhora de bens no Juízo Trabalhista" (STJ CC 

100922/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - 2ª Seção - 26/09/2009). 3 - 

Conflito de Competência conhecido e parcialmente provido para declarar a 

competência do Juízo da recuperação judicial para prosseguir nas 

execuções direcionadas contra a empresa recuperanda. (CC 108.457/SP, 

Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/AP), SEGUNDA SEÇÃO, DJe 23/02/2010)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - ARRESTO DOS BENS DA EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DAS 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - NECESSIDADE. - PRECEDENTES - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. I - A e. 2ª Seção desta a. Corte, ao sopesar a dificuldade ou 

mesmo total inviabilização da implementação do plano de recuperação 

judicial, decorrente da continuidade das execuções individuais, concluiu 

que, aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, os créditos 

deverão ser executados de acordo com as condições ali estipuladas; II - 

Convalidação da liminar anteriormente concedida, reconhecendo a 

competência do r. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO 

DISTRITAL DE CAIEIRAS/SP. (CC 98264/SP, Rel. Ministro MASSAMI 

UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)

 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMPRESA EM 
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E 

EXECUÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

1.As decisões provenientes do Juízo Federal da 30ª Vara da Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da ação de reintegração de posse, 

atingem e, por consequência, têm o condão de alterar o plano de 

recuperação da empresa ré que tramita perante o Juízo de Direito da 6ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, o que não se pode admitir em 

razão do princípio maior da preservação da empresa. 2. A matéria 

versada no presente conflito é iterativa no âmbito desta Corte de Justiça 

que, em hipóteses similares, reconhece a competência do Juízo universal 

para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da 

empresa em recuperação, inclusive para aquelas envolvendo reintegração 

de posse, pois o destino do patrimônio da suscitante - em processo de 

recuperação judicial - não pode ser afetado por decisões prolatadas por 

Juízo diverso daquele competente para a recuperação, sob pena de 

prejudicar o funcionamento da empresa, inviabilizando o seu 

restabelecimento. 3. O artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, ao estabelecer que 

"a decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário", preserva a universalidade do juízo que 

processa a falência ou a recuperação judicial e gera consequente atração 

para o juízo universal de todas as ações de interesse da massa falida ou 

da empresa em recuperação. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA AgRg no CC 

137301 RJ 2014/0318676-7 (STJ) Data de publicação: 19/05/2015.)

Portanto, para não dificultar ou mesmo inviabilizar a implementação do 

plano recuperação da Requerida em razão desta ação individual, o crédito 

aqui reclamado deve ser executado de acordo com as condições 

estipuladas pelo Juízo da universalidade.

Nestes termos, declino da competência para o Juízo da Primeira Vara Cível 

da Comarca de Cuiabá, devendo os autos serem enviados à 

redistribuição.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 908199 Nr: 35667-53.2014.811.0041

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON BENEDITO DE AMORIM JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT, SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA - 

OAB:28626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 Vistos.

Apensem-se aos autos da ação revisional n. 10865-25.2013.811.0041 – 

804398, e intime-se o Autor à impugnação em quinze (15) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 226496 Nr: 33802-10.2005.811.0041

 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): CLEMENTE PEREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754, VINICIUS MANOEL - OAB:318862/SP

 Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

CNGC, art. 701, XVIII: impulsionar, por certidão, os feitos que dependam da 

mera prática de atos ordinatórios, nos termos da legislação processual e 

do art. 482, VI, CNGC.

 CNGC,art. 1232, § 1º: Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC).

Regularize-se, intimando-se o Exequente para manifestar-se sobre a 

certidão de fl. 238, em cinco (05) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 94338 Nr: 829-80.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COM. EQUIP. ENERG. SOLAR LTDA, 

Paulo Roberto Damin, GILMAR ANTÔNIO DAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elidio Honório Santos - 

OAB:MT/2188

 Vistos.

Diante do pedido do Exequente, defiro dilação do prazo de cinco (05) dias 

para o Credor dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, pois a presente execução arrasta-se há mais de 

VINTE ANOS!!!

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 361245 Nr: 31138-98.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE SOARES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A

 Vistos.

Certifique-se o cartório o desfecho do julgamento do Agravo de 

Instrumento (fls. 108/109) no TJ/MT.

Tendo em vista o acordo firmado nos Recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se o Autor para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renúncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intime-se.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 362308 Nr: 31947-88.2008.811.0041

 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: WALTER NEGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Tendo em vista o acordo firmado nos Recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se a Autora para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renúncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378289 Nr: 899-97.1997.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.S. EDITORA E GRAFICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se originalmente de ação de reintegração de posse proposta por 

BRADESCO LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A em face de CCS. 

EDITODA E GRÁFICA LTYDA, em que a Requerida foi regularmente citada 

e o bem reintegrado à posse do Autor (fl. 22).

 A revelia da Requerida, a demanda foi julgada procedente, condenando-a 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% 

do valor atualizado da causa.

O Credor então deu prosseguimento ao cumprimento de sentença (fl. 35), 

e desde então, há VINTE ANOS!!! (fl. 36) a Executada não foi localizada 

para pagar a obrigação.

Desta feita, promova-se a reclassificação do feito por tratar-se de 

cumprimento de sentença e intime-se o Exequente a dar o devido 

prosseguimento do feito em cinco (05) dias, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 872741 Nr: 11587-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBER SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Opostos embargos de declaração pelo Exequente – fl. 108 acolho-os, pois 

próprios e tempestivos.

Isto, pois, assiste razão ao Exequente a reforma da sentença que 

extinguiu o feito por desistência, tendo em vista que o pedido formulado 

por este era de SUSPENSÃO.

 Sendo assim, nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão 

sine die do feito consoante pedido do Exequente em razão da inexistência 

de bens penhoráveis.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 466541 Nr: 33681-06.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 DECISÃO

Vistos etc.

Considerando que o requerimento de cumprimento de sentença deverá ser 

instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (art. 524, 

CPC), intime-se a parte exequente para, no prazo de quinze (15), 

providenciar a juntada aos autos do documento referenciado.

Destarte, procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente 

feito trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Aportando ao feito o demonstrativo atualizado, intime-se a parte devedora 

para pagar o valor ali indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser 

consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na 

aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, 

§ 1º, do CPC, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 72645 Nr: 4910-38.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERRADO COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA, 

FÁBIO LEMOS MARTINS, JUSSAMAR CHAVES AYRES BRAVO, JULIANA 

CHAVES AYRES, ESPÓLIO DE MARDEN MORAES AYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4.998/MT

 DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido de fl. 274 e 

determino a CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada 

pela Secretaria, devendo a publicação acontecer exclusivamente via DJE, 

vez que indisponível a publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do 

mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 24 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 26023 Nr: 3130-63.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD NOGUEIRA BORGES - 

OAB:0563/MT, LUIZ JAJAH NOGUEIRA - OAB:2873/MT

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se o Exequente a manifestar-se em quinze (15) dias acerca da 

noticiada Cessão de Crédito de fls. 319/321.

Após conclusos.
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 Intime-se.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 777006 Nr: 30342-68.2012.811.0041

 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 DE FATIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 DESPACHO

Vistos.

 O peticionante de fls. 200/206 esclareça seu pedido ou regularize sua 

representação processual em quinze (15) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 436074 Nr: 14640-53.2010.811.0041

 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: SUELDE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAIR ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 DESPACHO

Vistos.

 Previamente a análise dos pedidos de fls. 220 e 223, intime-se o 

procurador do Banco do Brasil – fl. 195 a esclarecer as petições 

acostadas aos autos em nome do Banco, em quinze (15) dias, tendo em 

vista a este não pertencer a nenhum dos polos da lide.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007050-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1007050-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RODOBENS 

S.A. REQUERIDO: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão em que fora deferida a liminar 

pleiteada na inicial (ID. 7660214). Entretanto, a Requerida comparece aos 

autos expontaneamente (ID. 5537781 e ss.) e alega que o crédito objeto 

da presente demanda está submetido ao plano de recuperação judicial, 

cujo processo está em tramite na Primeira Vara Cível desta Capital (ID. 

1148197). A Egrégia Corte Superior reconhecera em outras oportunidades 

que os créditos de contratos de alienação fiduciária deverão ser 

habilitados ao plano correspondente da recuperação judicial, sob pena de 

violação dos princípios da indivisibilidade e da universalidade, além de 

desobediência ao comando prescrito no art. 47 da Lei n. 11.101/05. Isto 

porque, os créditos dessa modalidade são patrimônio de terceiro em poder 

da Recuperanda, não sujeito a execução consursal e consequentemente 

pretéritos aos créditos então habilitados. Desta forma, esta ação de busca 

e apreensão não deve prosseguir em outro juízo se não o da recuperação 

judicial, pois cabe a este apurar o pedido de manutenção na posse do bem 

e/ou suspensão da ação, julgando se o crédito aqui reclamado é 

extraconcursal e portanto, excepcionado aos efeitos da falência. Nesse 

sentido é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO 

POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/05). AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRÉDITO 

APURADO. HABILITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE ATIVOS E PAGAMENTOS DE 

CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PRECEDENTES DO STJ. 1. Com a edição da Lei n. 11.101/05, respeitadas 

as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o 

respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como 

alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos 

apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que 

tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2. Após a apuração do 

montante devido, processar-se-á no juízo da recuperação judicial a 

correspondente habilitação, sob pena de violação dos princípios da 

indivisibilidade e da universalidade, além de desobediência ao comando 

prescrito no art. 47 da Lei n. 11.101/05. 3. Conflito de competência 

conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro (RJ). (CC 90160/RJ, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 

05/06/2009) AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUÍZO 

TRABALHISTA. LEI N. 11.101/05. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DOS 

DEMAIS CREDORES. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. 

FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O 

CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (AgRg no CC 105.215/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 24/06/2010) 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO TRABALHISTA -EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - JUÍZO UNIVERSAL -PRINCIPIO DA 

PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA - INTERPRETAÇÃO DO 

ART. 3º e 6ª DA LEI 11.101/05 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO - CONFLITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - 

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art 47 da Lei de 

Recuperação e Falências, preconiza que "A recuperação judicial tem por 

objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 

do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 

assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica". Motivo pelo qual, sempre que possível, deve-se 

manter o ativo da empresa livre de constrição judicial em processos 

individuais. 2 - É reiterada a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que "após a aprovação do plano de recuperação 

judicial da empresa ou da decretação da quebra, as ações e execuções 

trabalhistas em curso, terão seu prosseguimento no Juízo Falimentar, 

mesmo que já realizada a penhora de bens no Juízo Trabalhista" (STJ CC 

100922/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - 2ª Seção - 26/09/2009). 3 - 

Conflito de Competência conhecido e parcialmente provido para declarar a 

competência do Juízo da recuperação judicial para prosseguir nas 

execuções direcionadas contra a empresa recuperanda. (CC 108.457/SP, 

Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/AP), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 

23/02/2010) CONFLITO DE COMPETÊNCIA - ARRESTO DOS BENS DA 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO 

DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - NECESSIDADE. - PRECEDENTES - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. I - A e. 2ª Seção desta a. Corte, ao sopesar a dificuldade ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 202 de 656



mesmo total inviabilização da implementação do plano de recuperação 

judicial, decorrente da continuidade das execuções individuais, concluiu 

que, aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, os créditos 

deverão ser executados de acordo com as condições ali estipuladas; II - 

Convalidação da liminar anteriormente concedida, reconhecendo a 

competência do r. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO 

DISTRITAL DE CAIEIRAS/SP. (CC 98264/SP, Rel. Ministro MASSAMI 

UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E 

EXECUÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

1.As decisões provenientes do Juízo Federal da 30ª Vara da Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da ação de reintegração de posse, 

atingem e, por consequência, têm o condão de alterar o plano de 

recuperação da empresa ré que tramita perante o Juízo de Direito da 6ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, o que não se pode admitir em 

razão do princípio maior da preservação da empresa. 2. A matéria 

versada no presente conflito é iterativa no âmbito desta Corte de Justiça 

que, em hipóteses similares, reconhece a competência do Juízo universal 

para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da 

empresa em recuperação, inclusive para aquelas envolvendo reintegração 

de posse, pois o destino do patrimônio da suscitante - em processo de 

recuperação judicial - não pode ser afetado por decisões prolatadas por 

Juízo diverso daquele competente para a recuperação, sob pena de 

prejudicar o funcionamento da empresa, inviabilizando o seu 

restabelecimento. 3. O artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, ao estabelecer que 

"a decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário", preserva a universalidade do juízo que 

processa a falência ou a recuperação judicial e gera consequente atração 

para o juízo universal de todas as ações de interesse da massa falida ou 

da empresa em recuperação. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA AgRg no CC 

137301 RJ 2014/0318676-7 (STJ) Data de publicação: 19/05/2015.) 

Portanto, para não dificultar ou mesmo inviabilizar a implementação do 

plano recuperação da Requerida em razão desta ação individual, o crédito 

aqui reclamado deve ser executado de acordo com as condições 

estipuladas pelo Juízo da universalidade. Nestes termos, declino da 

competência para o Juízo da Primeira Vara Cível Especializada de 

Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de 

Cuiabá, devendo os autos ser enviado à redistribuição. Intimem-se. Cuiabá 

(MT), 21 de março de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005255-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTA CARLOS MONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1005255-20.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: EVARISTA CARLOS MONTES Vistos. Diante do 

julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Autor (ID. 

8318798), deve o feito ser processado regularmente. Pois bem. Trata-se 

de ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a 

constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência 

contratual da parte Requerida, frisando que este firmou pactos com 

garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor 

o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o 

demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 

3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do 

NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição. Em igual prazo, o Autor 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, o qual autoriza a Comarca de 

Cuiabá-MT a utilizar o sistema de controle e identificação dos depósitos 

das diligências dos oficiais de justiça por meio do pagamento de guias das 

diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá (MT), 04 de agosto de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021792-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL SANTOS DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1021792-91.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: RAUL SANTOS DE PINHO Vistos. Apesar do Autor trazer 

as guias de custas e taxa judiciais e os comprovantes de pagamento, há 

pendência de regularização da vinculação efetiva ao processo. Nos 

termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 

ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Pois bem. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 
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APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada a efetiva vinculação do recolhimento das custas e taxa 

judicial em quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento 

da distribuição. Intime-se. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1022846-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RHEYLA RODRIGUES ALVES LEMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022846-29.2016.8.11.0041 AUTOR: APARECIDA RHEYLA 

RODRIGUES ALVES LEMES RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Vistos. APARECIDA RHEYLA RODRIGUES ALVES LEMES, 

devidamente qualificada e representada nos autos ajuizou a presente 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ADESIVO C/C ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO em face do 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, igualmente qualificado. Narra 

a Autora que firmou com o Banco Réu contrato de financiamento bancário 

para aquisição de um veículo (VW MODELO TIPO UP, ANO DE 

FABRICAÇÃO 2016, ANO MODELO 2016, COR BRANCA, CHASSI N.º 

9BWAG4129GT550982). No entanto, após a quitação de cinco parcelas 

do contrato, defrontou-se com abusividades na relação jurídica, 

perpetradas pelo Requerido, como a capitalização de juros, juros 

moratórios e remuneratórios abusivos, multa exagerada, comissão de 

permanência, cobrança de tarifas, IOF e juros compostos. Requer, 

portanto, a procedência da demanda para revisar tais clausulas 

avençadas como ilegais e arbitrárias, manutenção da posse do bem e 

compensação de valores pagos além do permitido em lei, bem como a 

baixa de eventual protesto. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes à espécie. A Autora pleiteia a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita. O contrato objeto da presente revisão foi juntado aos 

autos pela requerente (ID. 8757655). É o relatório. DECIDO. Defiro à Autora 

os benefícios da AJG. Não há dilação probatória necessária. Os 

documentos apresentados com a petição inicial e as assertivas nela 

lançadas permitem de plano o enquadramento jurídico com resultado de 

improcedência liminar do pedido. A pretensão encontra óbice em Súmulas 

e decisões reiteradas em recursos repetitivos do Superior Tribunal de 

Justiça, destacando-se em matéria de Direito Bancário a quase 

gabaritagem de todas as questões inerentes à interpretação dos 

denominados Contratos Bancários. Por estas razões, tratando-se de 

causa que dispensa a fase instrutória, passo à analise da presente 

demanda nos termos do art. 332, caput, do NCPC. De plano, ressalto que a 

intenção da Autora em manter-se na posse do veículo objeto de alienação 

fiduciária, ver seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito, 

mesmo confessando a mora e pagar parcelas do financiamento em valor 

unilateralmente entendido como de direito, traduz severa limitação ao 

exercício de um legítimo direito do credor, compreendendo-se que a 

inobservância desse temperamento desvirtua sua finalidade e fragiliza 

seus próprios pilares, que foram construídos a partir da boa-fé objetiva 

que norteia os negócios jurídicos (CC, art. 422). Esta pretensão subverte a 

legítima proteção que se confere ao devedor ocasionalmente inadimplente 

para, na contramão do que originariamente se idealizara, premiar o 

devedor inadimplente com a limitação da execução das garantias 

contratuais livremente pactuadas em favor do credor, razões pelas quais, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em razão da ausência dos 

requisitos autorizadores previstos no art. 300, do CPC. No mais, em 

decisão prolatada no Recurso Especial n.º 1.578.526/SP, o Superior 

Tribunal de Justiça reconheceu a repetitividade das matérias envolvendo 

controvérsia acerca da abusividade de cobrança, em contratos bancários, 

de serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação 

do bem dado em garantia: (...) Determino a suspensão, em todo o território 

nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora 

afetada (cf. art. 1.037, inciso II, do CPC/2015), (...) de acordo com as 

circunstâncias de cada caso concreto, a critério do juízo. (Recurso 

Especial nº 1.578.526). Por essa razão, tratando-se de processo que 

dispensa a fase instrutória e diante dos requisitos autorizadores do 

julgamento in limine, nos termos do art. 332, caput, do CPC/2015 determino 

o seu sobrestamento até manifestação definitiva do Superior Tribunal de 

Justiça acerca do tema, quando deverá então a parte Autora manifestar 

interesse no prosseguimento do feito. Intime-se e cumpra-se Cuiabá (MT), 

15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1003092-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (EMBARGANTE)

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (EMBARGADO)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1003092-67.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: M.E.S. COMERCIO 

EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 

EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., 

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME Vistos. Cuida-se de pedido 

formulado pela Embargante para deferimento de parcelamento do 

pagamento das custas. Com efeito, quando não preenchidos os requisitos 

da concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, a legislação 

processual, assegurando o direito de ação, prevê a possibilidade de 

parcelamento do pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários, a teor do disposto no art. 98, §6º, do CPC[1]. Sobre o instituto 

do parcelamento, leciona o ilustre doutrinador de Nelson Nery Junior: “§ 

6.º: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o 

parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, 

bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá 

ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma 

parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só 

deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de 

condições da parte para arcar com as despesas.” (in, 2 Código de 

processo civil Comentado. São Paulo: RT, 2016.) Ante ao exposto, 

AUTORIZO a Embargante ao pagamento das custas iniciais em até 06 

(seis) parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente, devendo a 

primeira ser adimplida e comprovada nos autos em cinco (05) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição da ação nos termos do art. 290, do 

CPC. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] § 6º Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013093-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUMER FERMINO FOGACA SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1013093-14.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: BRUMER FERMINO FOGACA SOARES DE SOUZA Vistos. 

Nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover 

a vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de 

distribuição da ação, ressaltando-se que a guia está disponível no site 

eletrônico www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo 

obrigatória a inclusão do número do processo ora distribuído. Após a 

emissão da guia ela deverá ser juntada ao processo em no máximo 

sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia acompanhada do 

respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em 

quinze (15) dias, haverá o cancelamento da distribuição da presente 

demanda. Pois bem. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006785-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO PINTO E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1006785-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUIZ FERNANDO PINTO E 

SILVA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna 

pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 5520732), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2017. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005674-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1005674-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KIRTON BANK 

S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: MARCOS ANTONIO DA SILVA 

ALMEIDA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido 

liminar, proposta por KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO, instituição 

financeira de direito privado, em desfavor de MARCOS ANTONIO DA 

SILVA ALMEIDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Alega o 

Autor, em suma, que firmou com o Requerido Contrato de Cédula de 

Crédito Bancário (ID. 4959178), para aquisição de bem móvel, tipo 

automóvel descrito na exordial, onde relata que a Requerida deixou de 

adimplir as parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com a 

presente demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, postulando em definitivo a medida no final, além da 

condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Anexou 

documentos pertinentes à espécie. Em decisão interlocutória (ID. 

4959529), foi deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e 

depositado em mãos dos representantes legais do Autor (auto de busca e 

apreensão – ID. 5594435, pag. 01), bem como procedeu a citação do 

Requerido. Devidamente citado o Requerido (certidão - ID. 5593931), este 

deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para defesa e purgação da 

mora (certidão – ID. 8836568), presumindo como verdadeiros os fatos 

narrados na exordial, nos termos dos arts. 344, do NCPC. Em síntese é o 

relatório. Fundamento. DECIDO. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I e II, do NCPC, posto que desnecessária a produção 

de provas. “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). O julgamento imediato da lide tem 

cabimento e é oportuno, porque, além de a causa envolver tema 

preponderantemente de direito, reconheço que a prova documental, 

sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração 

satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio, justificando, 

portanto, a apreciação imediata do pedido, sendo inteiramente 

dispensável, maior dilação probatória para coleta de novos elementos de 

convicção. Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior a respeito da 

matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, a prova dos 

fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o julgamento 

antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução 

e julgamento (art. 333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 

Forense, 41ª edição, p. 367). O cotejo dos autos revela que o Requerido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 205 de 656



mesmo devidamente citado, permaneceu silente no prazo assinalado para 

defesa, incorrendo em revelia, de modo a ensejar presunção juris tantum 

de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, a rigor do artigo 

344, do NCPC. No particular, confira-se a jurisprudência: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 

100/183). “Salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”, como 

esclarece a LJE 20. “Se o réu não contestar a ação, devem ser reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Todavia, o juiz, apreciando as 

provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do artigo 319 do Cod. de 

Proc., julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento” (RF 

293/244). A revelia do Requerido, como se sabe, implica na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo Autor na inicial. Não obstante não ter 

ela o condão de acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, 

pois não afasta do Magistrado o poder de conhecer das questões de 

direito, observo que, neste caso específico, as provas contidas nos autos 

não são capazes de derrubar a presunção que favorece o Requerente 

quanto aos fatos por ele alegados. "Os fatos" é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos "restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito" (RTFR 159/73). Conforme analisado 

acima o Requerido tornou-se revel, muito embora exista contra a mesma a 

presunção de veracidade dos fatos não contestados, trata-se de 

presunção relativa, que somente poderá ser derrubada quando, pelo 

conjunto probatório, resultar a comprovação de prova contrária ao fato 

narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no presente caso. Neste 

contexto, sopesada a postulação do Autor, não se tem por desnecessária 

a instrução processual, entretanto o Réu, mesmo devidamente citado 

restou silente, devendo o feito ser apreciado consoante a prova 

pré-constituída constante nos autos, retratada na documentação que 

instruiu a inicial e somada à conduta indiferente da Requerida. Pois bem, 

em contemplação aos documentos apresentados com a exordial, 

observa-se que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto 

que, por meio do contrato acostado (ID. 4959178), que as partes 

efetivamente celebraram contrato de crédito bancário com alienação 

fiduciária em garantia para a aquisição de bem móvel, e que o Requerido 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com o comprovante de 

notificação para constituição em mora (ID. 4959188). Diante de tais 

documentos, tenho como indiscutível a existência da relação jurídica entre 

as partes e o inadimplemento da Requerida, sendo consequentemente 

procedente o pleito autoral. Processualmente, realizou o Autor o que lhe 

competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou a citação do 

Devedor. Que, advertido das consequências da falta de defesa, assumiu 

o risco e nada arguiu em seu favor, referendando com isso, nos moldes 

da lei processual (NCPC – art. 344), a veracidade dos fatos contra si 

articulados, até porque, não questionou o débito anunciado na inicial. 

Senão vejamos, sobre o tema: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS - REVELIA DO RÉU 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A 

revelia do réu implica na presunção de veracidade dos fatos alegados 

pelo autor na inicial. Muito embora não tenha ela o condão de acarretar, 

necessariamente, a procedência da demanda, deverá ser reconhecida 

quando ausente a prova capaz de derrubar a presunção que favorece o 

Autor. (TJ-MG 104800608885870011 - MG, Relator: SELMA MARQUES, 

Julgamento: 04/09/2007, Publicação: 22/09/2007). Posto isso, sem maiores 

delongas, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, e 344, ambos do NCPC, cumulada 

com Decreto Lei nº. 911/69, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito 

na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. 

CONDENO o Requerido MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que 

ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do 

NCPC. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, 

não sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, 

com as formalidades de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006500-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON FERNANDES CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1006500-66.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ILSON 

FERNANDES CORDEIRO Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte 

autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

8328386), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005208-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DA COSTA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1005208-46.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN 

S.A. REQUERIDO: ERIVALDO DA COSTA MARQUES Vistos. Conforme se 

depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, desnecessária a anuência da 

requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente (ID. 6764252), fazendo-o por sentença, nos termos 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas 

processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve nos autos 

qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS RODRIGUEZ CORUJO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1004278-28.2017.8.11.0041 AUTOR: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO RÉU: JESUS RODRIGUEZ CORUJO Vistos etc. Trata-se 

de ação de cobrança, ajuizada por KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO, 
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pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de JESUS RODRIGUEZ 

CORUJO, ambos devidamente qualificados e representados nos autos. O 

autor relata que é credor do requerido no valor devidamente atualizado de 

R$ 48.725,03 (quarenta e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e três 

centavos), conforme planilha de cálculo (ID. 4873735 - pág. 02), referente 

à aquisição de contrato de abertura de conta corrente, contrato nº 

8200643115. Alega, outrossim, que o demandado deixou de adimplir as 

obrigações pactuadas, não honrando com os pagamentos das prestações 

estipuladas, sendo assim, pleiteia com a presente demanda o recebimento 

dos valores relativos ao descrito na exordial, acrescidos de juros e 

correção monetária, além da condenação das custas processuais e 

honorários advocatícios. Instruiu a exordial com documentos. O despacho 

inicial determinou a citação (ID. 4875378). Devidamente citado (ID. 

4964667), o réu compareceu a audiência de conciliação, sendo que esta 

restou infrutífera. O requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para defesa, conforme descrito na certidão (ID. 9190609). É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. De proêmio, registro que 

entendo não haver necessidade de produção probatória no caso em 

testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos na 

contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, 

desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no 

artigo 355, inciso I, do CPC. Ademais, o julgamento imediato da lide tem 

cabimento e, é oportuno, porque, além de a causa envolver tema 

preponderantemente de direito, reconheço que a prova documental, 

sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração 

satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. Nesse sentido, 

colaciono o magistério de Humberto Theodoro Júnior[1], a respeito da 

matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, a prova dos 

fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o julgamento 

antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução 

e julgamento (art. 333, II)." (destacamos) Com efeito, o cotejo dos autos 

revela que o requerido regularmente citado (ID. 4964667), não apresentou 

defesa, mesmo devidamente advertido das penalidades, incorrendo em 

revelia de modo a ensejar presunção juris tantum de veracidade dos fatos 

articulados na petição inicial, a rigor do art. 344, do CPC. Corroborando tal 

entendimento transcrevo os seguintes arestos: “A falta de contestação 

conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. 

Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a 

ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem 

às conseqüências jurídicas pretendidas, sejam por evidenciar-se existir 

algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem". (STJ - 

3ª Turma, REsp 14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram 

provimento, v.u., DJU 17.2.92, p. 1.377)” (destacamos) “REVELIA. 

EFEITOS. A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

AUTOR EM FACE A REVELIA DO REU E RELATIVA, PODENDO CEDER A 

OUTRAS CIRCUNSTANCIAS CONSTANTES DOS AUTOS, DE ACORDO 

COM O PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO 

ESPECIAL NÃO CONHECIDO.” ProcessoREsp 2846 RS 1990/0003653-4. 

Orgão JulgadorT4 - QUARTA TURMA. Publicação DJ 15.04.1991 p. 4302. 

RSTJ vol. 20 p. 252. Julgamento2 de Outubro de 1990. RelatorMinistro 

BARROS MONTEIRO” (sublinhamos) “A presunção de veracidade dos 

fatos alegados pelo autor em face da revelia do réu é relativa, podendo 

ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o 

princípio do livre convencimento do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 100/183). 

(negritei) A revelia do réu, como se sabe, implica na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. Não obstante não ter 

ela o condão de acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, 

pois não afasta do Magistrado o poder de conhecer das questões de 

direito, observo que, neste caso específico, as provas contidas nos autos 

não são capazes de derrubar a presunção que favorece o requerente 

quanto aos fatos[2] por ele alegados. Conforme analisado acima o 

requerido, tornou-se, revel, muito embora exista contra a mesma a 

presunção de veracidade dos fatos não contestados, trata-se, de 

presunção relativa, que somente poderá ser derrubada quando, pelo 

conjunto probatório, resultar a comprovação de prova contrária ao fato 

narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no presente caso. No caso 

vertente, os efeitos da revelia, aliados aos documentos apresentados na 

peça de ingresso, faz presumir como verdadeiros os fatos alegados na 

exordial. A dívida está perfeitamente comprovada, com “quantum” 

delimitado e insuscetível de qualquer objeção, até porque o réu não 

contestou o pedido, onde poderia, se defender e fazer prova com o intuito 

de desconstituir a pretensão do autor. Nesta trilha, a existência e origem 

do débito estão perfeitamente comprovadas (ID.4873747 - ID.4873748 - ID. 

4873750 - ID.4873754 - ID. 4873755), onde o requerido instado a 

manifestar não fez objeção quanto ao valor da dívida, permanecendo 

silente (ID. 6755860). Para mais, o autor comprovou documentalmente não 

apenas a certeza da dívida, no sentido de quem tem indubitável origem 

válida e lícita, mas, também a certeza do “quantum” financeiro devido, e 

bem assim com a mesma qualidade jurídica, a exigibilidade do crédito, 

devendo o requerido, portanto, satisfazer o débito que não fez questão de 

contrapor. Faz-se mister destacar que, processualmente, realizou o autor 

o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou a 

citação do réu. Este, advertido das consequências da falta de defesa, 

assumiu o risco e nada arguiu em seu favor, referendando com isso, nos 

moldes da lei processual[3], a veracidade dos fatos contra si articulados, 

até porque, não questionou o débito anunciado na inicial. Diante de tais 

fatos e documentos, a pretensão autoral, portanto, está firmemente 

amparada pelas normas e princípios da legislação civil e comercial de 

regência da matéria, sendo de rigor a procedência do pedido. Em face do 

exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o requerido ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 48.725,03 (quarenta e oito 

mil, setecentos e vinte e cinco reais e três centavos), corrigidos 

monetariamente, com base no INPC, a partir da atualização da divida 

encartada nos autos, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, e por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido no pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º, do CPC. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 

Forense, 41ª edição, p. 367. [2] "Os fatos" é que se reputam verdadeiros; 

a revelia tem seus efeitos "restritos à matéria de fato, excluídas as 

questões de direito" (RTFR 159/73). [3] CPC – Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008652-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA (EXECUTADO)

COBRA CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1008652-87.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: COBRA CONSTRUTORA LTDA, IGOR 

ALENCAR DE BARROS EVANGELISTA Vistos. Considerando a anunciada 

transação entre os contendores (ID.9168206), o que põe termo ao objeto 

da presente demanda judicial, HOMOLOGO por sentença a transação 

firmada entre as Partes, e, por consequência, nos termos do art. 924, II, do 

NCPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO EXECUTIVO. Promova-se 

a baixa de eventual penhora e a liberação de valores ou bens 

moveis/imóveis que esteja relacionada a este processo executivo, nos 

termos do acordo. Custas processuais e honorários advocatícios na 

forma do aludido Acordo. Após o transito em julgado, arquivem-se em 

definitivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 

2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006507-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DONIZETE CALEGARI (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1006507-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ANGELO 

DONIZETE CALEGARI Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte 

autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

7100093), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008003-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA MAIZA PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1008003-25.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A REQUERIDO: CELIA MAIZA PEREIRA ALVES Vistos. 

Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito, desnecessária a 

anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 9369302), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve 

nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P.I.C. Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035314-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CANDIDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução de carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005368-37.2018.8.11.0041

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:

RESTAURANTE DA KAREN LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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 para 

CITAÇÃO, sob pena de revogação da liminar deferida e extinção nos 

termos do art 485 do NCPC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025424-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SORVETELLE SORVETERIA, RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDVALDO LUIZ SBORCHIA (EXECUTADO)

HELENA MARCATO SBORCHIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025424-28.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: SORVETELLE SORVETERIA, RESTAURANTE E 

LANCHONETE LTDA - ME, EDVALDO LUIZ SBORCHIA, HELENA MARCATO 

SBORCHIA Despacho Vistos etc. Intime-se a parte autora pessoalmente 

(via postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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. AT/Cuiabá, 28 de agosto de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005155-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

MARIA JOSE LEAO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TRANSPORTE RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005155-31.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: TRANSPORTE RODOVIARIO 

FORMULA TRUCK LTDA - ME, VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, 

MARIA APARECIDA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A 

Despacho Vistos etc. Intimem-se os advogados dos embargantes para 

regularizarem sua representação processual, ante a ausência de 

procuração e/ou substabelecimento lhes outorgando poderes para 

representação da embargante avalista Maria Aparecida dos Santos, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020195-53.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVALDIR POLI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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 para 

CITAÇÃO, sob pena de revogação de liminar e extinção nos termos do art 

485 do NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019560-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON MIGUEL ZANCA ANTUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 9 5 6 0 - 7 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAMON MIGUEL 

ZANCA ANTUNES Despacho Vistos etc. I – Defiro a emenda à inicial, com 

a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. II – 

Compulsando os autos verifico a ausência do contrato em que se funda o 

pedido, diante disso, intime-se o requerente para emendar a inicial, 

trazendo ao feito o contrato firmado entre as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011926-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. R. (ADVOGADO(A))

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. E. R. T. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011926-25.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e 

Apreensão em face de Francisco Eduardo Rangel Torres Neto, no entanto 

requereu desistência do feito junto ao ID 13517252. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

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. A/Cuiabá, 18 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010396-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANESSA FANTACHOLI (REQUERIDO)

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 0 3 9 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EVANESSA 

FANTACHOLI Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, propôs a presente Ação de Busca e 

Apreensão em desfavor de Evanessa Fantacholi. Deferida a liminar junto 

ao ID 13616936, o bem foi devidamente apreendido, consoante certidão de 

ID 14820889. Compareceu aos autos um terceiro interessado, sr. Arlindo 

Prata Neto, alegando que é o atual proprietário do veículo apreendido, 

tendo-o adquirido da requerida desde meados do ano 2016, assumindo 

desta forma, a responsabilidade pelo adimplemento das parcelas. O 

terceiro interessado postulou pela purgação da mora, acostando aos 

autos o comprovante de pagamento do valor dado à causa, consoante ID 

14938776, bem ainda, apresentando o Documento Único de Transferência 

(DUT) do veículo, objeto da lide. Com base na decisão proferida no REsp 

1.418.593 MS, em que versa o Superior Tribunal de Justiça no 

entendimento da necessidade de pagamento da integralidade do débito 

para possibilitar a restituição do bem, não sendo suficiente o pagamento, 

tão somente, das parcelas vencidas, defiro o pedido de purgação da mora 

e diante do pagamento do valor dado à causa, defiro o pedido de 

restituição do bem ao terceiro interessado sr. Arlindo Prata Neto. 

Expeça-se Mandado de Restituição do veículo, ficando desde já 

autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. 

Autorizo a ordem de arrombamento. Autorizo, também, a utilização de 

reforço policial para cumprimento da ordem judicial, se necessário. II – Em 

seguida, intime-se o Banco requerente para que se manifeste sobre os 

documentos e valor depositado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 141824 Nr: 26369-23.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SILVA, ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA, 

CONSÓRCIO NACIONAL VOLVO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O, LUIZ FERREIRA VERGILIO - OAB:4614/MT, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:2349/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANILO GUSMÃO P. DUARTE - OAB:8.086, LUCIANA 

SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25276, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

- OAB:24.821, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls. 294/296 

consubstanciados na quantia de R$ 6.650,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 879920 Nr: 16710-04.2014.811.0041

 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): JHONATHAN ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 
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aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 379031 Nr: 14783-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA FRAGA ZWICKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO 

- OAB:146920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora manifestar-se sobre os 

documentos de fls. 106/116 no prazo de 05 (cinco), sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 345690 Nr: 15651-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETA ROSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, WILSON SANCHES MARCONI - 

OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1022982 Nr: 33388-60.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES FÉRTIL PRODUÇÃO INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS, MARIA LENI 

PEREIRA DE VASCONCELOS, EDUARDO PEREIRA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls. 122/124 

consubstanciados na quantia de R$ 8.050,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1166165 Nr: 38472-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RIEDIGER, ROVENA ZAHN BOABAID 

DE BRITO, ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAÚJO 

BARBOSA - OAB:9.847/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da carta precatória para comarca de origem sendo 

que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte requerida a 

ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar aos autos o 

comprovante de pagamento das diligências para condução do Oficial de 

Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, 

sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 348022 Nr: 21442-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENAI FERREIRA POMPILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - SUCESSOR DO 

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO - FINASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, JULIANA LEITE MELO - OAB:11.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls. 208/210 

consubstanciados na quantia de R$ 6.650,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 977161 Nr: 12692-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G M D INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA ME, FABIO RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-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.: 1120429 Nr: 18969-98.2016.811.0041

 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): TELESERV - COMERCIO E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, ANTONINHA SHIMIDT MARHOLT, 

BALDUINO MARHOLT, SABRINA SCHNEIDER MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 704959 Nr: 39622-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PAIM PIMENTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT, MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCIO CARDI FILHO - OAB:3584/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo do quinquídio legal para a parte 

autora manifestar nos autos apesar de devidamente intimada conforme 

devolução de correspondência AR encartada aos autos à s fls 209.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a certidão de decurso de prazo encartada aos autos , bem 

como aos ditames do art.485, II e III, e §6º do NCPC, 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 quanto a referida 

certidão de decurso de prazo para a parte autora dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de concordância

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 745846 Nr: 43018-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, MANOEL ARCHANJO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE DA SILVA SOARES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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.: 327223 Nr: 389-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRED.MUTUO DOS MED. E 

PROF.DE SAUDE DE MT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO GUIMARÃES, DIRCILEI DAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/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, 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.: 763338 Nr: 15915-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA DINIZ RIBEIRO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/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 manifestar-se quanto 

a certidão negativa do Oficial de Justiça, acostado as fls 57/58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 798147 Nr: 4535-12.2013.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAELSON GONÇALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 25413 Nr: 5165-88.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO SILVA - OAB:(DEF.PÚBLICA)

 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 

02/04/2018) requer de dilação de prazo (10 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1078364 Nr: 444-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS VEICULOS LTDA ME, ANTONIO 
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CESAR ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 389378 Nr: 24780-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTO SABINO DE CASTRO

 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 a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre as correspondências devolvidas fls. 58, 

bem como do Despacho fls. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 954385 Nr: 2282-80.2015.811.0041

 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): CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA ME, 

CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 76742 Nr: 1751-63.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM ROBERTO ROSILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, RAIMUNDO GIRELLI - OAB:1450/MS

 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 

23/02/2018) requer de dilação de prazo (20 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780523 Nr: 34074-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. G. SADDI PUBLICIDADE ME, CARINA 

GOUVEIA SADDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1126473 Nr: 21487-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA BEBÊ MÓVEIS E DECORAÇÕES 

LTDA - ME, ISSAM AHMAD ABDEL AL, MONA KARHAWI ABDEL AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 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 do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1169394 Nr: 39890-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAKANO NAKANO LTDA - ME, WASHINGTON 

DA SILVA NAKANO

 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, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-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 do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1105806 Nr: 12878-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOALEX COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – 

ME, FELIPE CORREA DA COSTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos (protocolo datado em 

02/03/2018) requer suspensão de prazo por 30 dias cujo o lapso temporal 

já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 980859 Nr: 14500-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248.505, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP, MÁRCIO F ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

07/03/2018) requer sobrestamento de prazo 30 dias cujo o lapso temporal 

já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 838126 Nr: 42849-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COMMERCIAL INVESTIMENT TRUST DO BRASIL 

S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES, ALCEDIR 

PIEROZAN MAGALHÃES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 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, quanto ao contido na certidão fls.97 vindo da 

Central de Mandados, sob pena da devolução da carta precatória sem o 

devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1142354 Nr: 28450-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SERGIO SILVA

 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: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804856 Nr: 11324-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MÁRCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Certifico que a Contestação por Negativa Geral de fls. 66, 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 exequente se manifestar sobre a 

referida Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 431685 Nr: 11859-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO VIEIRA DO CARMO ME

 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:

 Certifico que a Contestação por Negativa Geral de fls. 58, 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 exequente se manifestar sobre a 

referida Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796019 Nr: 2362-15.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S/A, 

BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239.766, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A/MT, CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, 

FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A/MT, FERNANDO AUGUSTO 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Certifico e dou que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes 

são tempestivos.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em tratar-se de Embargos com efeitos infringentes, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar as 

partes requeridas para manifestarem nos autos quanto aos referidos 

Embargos de fls. 379/380 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 707188 Nr: 915-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ ALBANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DE PASSOS CRAVEIRO 

FILHO - OAB:15190/GO, JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - OAB:OAB/PE 

21.415, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP, MÁRCIO F. ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte executada para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a proposta do exequente de fls. 

189/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1224343 Nr: 12937-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORNEARIA FERREIRA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMIS LESSA DA SILVA - 

OAB:15.355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte embargante se manifestar sobre a 

impugnação ao embargos juntada nos presentes autos, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1065692 Nr: 53525-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA FERREIRA LTDA ME, PAULO DE 

JESUS FERREIRA LEITE, REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE, 

AGNALDO FERREIRA LEITE, EDILEUZA TAVARES COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THEMIS LESSA DA SILVA - 

OAB:15.355/MT
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para 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.: 757378 Nr: 9553-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS LOJ. VEST. CONFECÇ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA LUIZ ARANTES GIRALDELI, VALÉRIA 

LUIZ ARANTES GIRALDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEMAR SAYD PINTO - 

OAB:18852, nájila conceição sayd pinto - OAB:OAB/MT 20.169, 

SEBASTIAO M. PINTO FILHO - OAB:1113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Certifico e dou fé que os Embargos Monitórios foram interpostos 

tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente se manifestar sobre 

os Embargos à Ação Monitória juntada nos presentes autos, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 794183 Nr: 492-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA BENEDITA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar NOVAMENTE a parte executada para se 

manifestar sobre o item II da sentença de fls. 96 e sobre o malote digital de 

fls. 100/102, sob pena de arquivamento no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792794 Nr: 46883-79.2012.811.0041

 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: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS LEITE JUNIOR -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 802809 Nr: 9273-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) 

BANCO MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls. 218/220 

consubstanciados na quantia de R$ 8.750,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 988513 Nr: 17884-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLI PAIVA -ME, DERLI PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fl. 27.

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.: 1290499 Nr: 5061-03.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANORTE ESTABELECIMENTO UNIFICADO, 

BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 Certifico que a Contestação de fls. 289/339, 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.: 889135 Nr: 22677-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. V. DA SILVA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

08/03/2018) requer de dilação de prazo (40 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 802564 Nr: 9031-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DIAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo legal quanto 

aos cálculos de fls.299 cujo conteúdo encontra-se devidamente lançado 

no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1095895 Nr: 8775-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIS SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A, LIDIANY OLIVEIRA VILELA - OAB:19040/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

29/05/2018) requer de dilação de prazo (30 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 463572 Nr: 31828-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADJAIR ARSENIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249/RJ

 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 

11/12/2017) requer de dilação de prazo (03 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820734 Nr: 26961-18.2013.811.0041

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao valores depositados de fls 115/116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 408041 Nr: 201-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARCIO CORREA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLÁVIO JOSÉ PEREIRA NETO - OAB:11.780, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 79 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 74/78, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 243091 Nr: 11570-67.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CARLOS 

PALAZZO - OAB:8157/MT, EDMILSON PRATES - OAB:5745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição da parte requerida encartada aos autos ( 

protocolo datado em12/07/2018) requer de dilação de prazo (15 dias) cujo 

o lapso temporal já decorreu, impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a referida parte 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.: 805850 Nr: 12321-10.2013.811.0041

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY CHRISTINE WOBETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 834892 Nr: 40166-17.2013.811.0041

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVALDO MARQUES SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:, ELIETE SANTANA MATOS - OAB:OAB/CE 10.423, HIRAN LEAO 

DUARTE - OAB:10.422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..
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 Consórcio Nacional Honda Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão, em 

face de Emivaldo Marques Sousa, no entanto, requereu às fls. 77, 

desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o 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 publicação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 73722 Nr: 6555-59.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO JOSE DE SOUZA FILHO, ANA SUELI 

DALBEM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado JORGE LUIZ BRAGA para que regularize a petição de 

fls. 319/320 que se encontra apócrifa, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo 

em vista tratar-se de irregularidade sanável, sob pena de 

desconsideração da referida peça e desentranhada dos autos ante o 

desinteresse no seu encarte aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1080797 Nr: 1952-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/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 devolução da carta precatória para 

comarca de origem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 764744 Nr: 17400-04.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

VOTORANTIM S/A, BANCO SCHAHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, EUGÊNIO COSTA 

FERREIRA DE MELO - OAB:103.082/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103.997/MG, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT, RODRIGO VENEROSO 

DAUR - OAB:, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT, 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais dos patronos das 

partes requeridas, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar as partes requeridas do despacho de fls. 280 

para o devido cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor 

vem a seguir transcrito: Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) 

dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 439918 Nr: 16766-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA REGINA TERRONE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407/MT, PAULO SÉRGIO 

DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer o que de 

direito, no termos do artigo 524.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 987983 Nr: 17683-22.2015.811.0041

 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): ELYEL G. DE A. BAIOCCO – ME, JONAS 

ANTONIO BAIOCCO, CARLA DÉBORA DE AMORIM BAIOCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:16.988 MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II– Indefiro o pedido de consulta às operadoras de telefonia e às 

concessionárias de água e energia, visto que as referidas empresas não 

possuem convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

III – Defiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e procedo a consulta de endereço dos 

executados:

- Elyel G. de A. Baiocco -Me – CNPJ nº 07.325.550/0001-20;

- Jonas Antonio Baiocco – CPF nº 209.386.831-87;

- Carlas Debora de Amorim Baiocco – CPF nº 003.865.431-86.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1021138 Nr: 32496-54.2015.811.0041

 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): NEIVA PESAVENTO, Luzicleide Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta do 
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endereço dos executados:

 - Neiva Pesavento – CPF nº 032.273.891-18;

- Luzicleide Santos Souza – CPF nº 701.443.451-96.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 307109 Nr: 16363-15.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CARLOS AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELLO - OAB:144.880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT, LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - OAB:2623/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo legal, sob pena de deisnteresse no prosseguimento do 

feito nos termos do art.485 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114178 Nr: 16374-29.2016.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.F. ALVES DE OLIVEIRA LOCAÇÃO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais via Serasajud, visto 

que esse sistema destina-se a facilitar a tramitação de ofícios, e não à 

consulta de endereço.

III - Defiro Bacen/Jud (Banco Central) e Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta do endereço do requerido:

- L.f. Alves de Oliveira Locação -Me – CNPJ nº 092.906.52/0001-82.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 808010 Nr: 14471-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO FRANCISCO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BV FINANCEIRA S/A 

CFI, MS EMPRÉSTIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

RAFAEL SGANZELA DURAND - OAB:12.208-A

 CERTIFICO que o recurso de apelação de fls. 116/119 foi protocolizado 

tempestivamente, sendo a parte autora/apelante beneficiária da justiça 

gratuita conforme decisão judicial de fl 27.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as parte apeladas/requeridas a 

apresentarem as contrarrazões, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 981226 Nr: 14680-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E 

SANEAMENTO LTDA, IVI VITORIANO RIBEIRO, JOSE ROBERTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JOSE JACOMO - 

OAB:337794

 Certifico e dou fé que em análise amiúde aos autos, em que pese ao 

contido na petição de fls 104 na qual requer a baixa da averbação 

premonitória, NÃO localizei nos autos quaisquer documentos que 

comprovam a averbação na matricula 89.369 desta feita deixo de 

realizá-la, haja vista ao contido no art.828 no parágrafo primeiro no qual 

informa o ônus do exequente em ":No prazo de l0 (dez) dias de sua 

concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas", bem como que o cancelamento de averbação premonitória / 

acautelatória, prevista no art. 828 do Código de Processo Civil, poderá ser 

feito à vista de requerimento expresso assinado pelo exequente ou por 

seu procurador, sendo dispensada ordem judicial expressa. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 355745 Nr: 26203-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, 

MAURO SCHWANCK JUSTO, BEATRIZ DAMBROS JUSTO, AGOSTINHO 

LEAO LORENZATTO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, sob pena de desinteresse no 

prosseguimento do feito nos termos do art.485 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 882307 Nr: 18136-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA, 

FÁBIO MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Bacenjud (Banco Central) e Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para 

tanto, procedo à consulta do endereço dos executados:

 - Zila Transportes e Comércio Ltda – CNPJ nº 01.629.396/0001-01;

- Fábio Moretti – CPF nº 312.115.692-68.

 Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 86518 Nr: 748-92.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA, ITAMAR 

DERVALHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLUP AUTO POSTO LTDA, INVEST 

FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR DERVALHE - 

OAB:2142/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO D.ARCO 

MACAGNAN - OAB:5933, ITAMAR DERVALHE - OAB:2142/MT, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte exequente ITAMAR DERVALHE para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias promover ao andamento do feito, consoante determina 

o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil., bem como para 

intimar a parte executada GALLUP AUTO POSTO LTDA por meio de seu 

procurador para manifestar quanto ao contido na petição da parte 

exequente Invest. Fomento mercantil Ltda de fls 311, em igual prazo, sob 

as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 754942 Nr: 6941-40.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO, REGINA ALVES 

DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS, JÕAO BATISTA ALVES BARBOSA 

JUNIOR - OAB:12.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587

 Certifico que as partes requerentes devidamente intimadas, consoante 

fls. 244, quedaram-se inertes. O referido é verdade.

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 

10/05/2017) requer de dilação de prazo ( 10 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 360989 Nr: 30880-88.2008.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMA GRAZIELLA ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10256, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 454445 Nr: 25968-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERI GARAFFA, ANEDI MEGIOLARO SANTOS, 

EDWIN ZIOLKOWSKI, ARLENE DE ARRUDA, LUCAS FERREIRA GOMES, 

MARIA RUIZ DA SILVA, OLME IVO BELLANDI, VALDIR MEDEIROS, 

VALDERES SPIGUEL, VANIO JOSÉ CARMINATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

05 (cinco) dias quanto aos cálculos de fls.506/511 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759371 Nr: 11671-94.2012.811.0041

 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: FRANCISCO DA CUNHA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT, Marcos Cesar Rosada - OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAISA FERNANDES 

DA SILVA PERES, para devolução dos autos nº 11671-94.2012.811.0041, 

Protocolo 759371, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796553 Nr: 2905-18.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZE INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA, KLEBER MACIEL FERRAZ, IDELMA LEAL DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1126197 Nr: 21400-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORLANDO BATISTA LEITÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça A FIM DE CUMPRIR O MANDADO DE 

PENHORA EXPEDIDO comprovando nos autos do depósito da referida 

diligência _ 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 
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termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 719599 Nr: 15172-90.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PASSOS DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17.738/MT

 Certifico que a Contestação de fls. 74/88, 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, bem como para contestar a 

reconvenção interposta, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082913 Nr: 2884-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, em 

que pese ao contido na petição de fls 22, em análise mais amiúde aos 

autos verifico que consta nos autos as fls 05 apenas o pagamento das 

custas judiciais, ausente portanto a juntada do comprovante de pagamento 

das taxas judiciais, desta feita impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar a juntada do comprovante de pagamento das 

TAXAS JUDICIAIS , sob pena de ser lavrada certidão e adotadas as 

providências dos provimentos 41 e 88/2014 , sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812079 Nr: 18572-44.2013.811.0041

 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: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445/PR, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - 

OAB:MG/106.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos fls 120( protocolo 

datado em16/07/2018) requer de dilação de prazo ( 15 dias) cujo o lapso 

temporal já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para 

a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1072101 Nr: 56248-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E 

COSMÉTICOS LTDA, MATEUS DOS ANJOS SILVA JUNIOR, MARCELO 

GARCIA FORTES, ANA CARLA SALGADO SÁ MAIA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 794387 Nr: 702-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEMILDA MARIA DE MOURA SOTERO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

I – Diante da concordância da exequente com o cálculo realizado 

conforme petição de fl. 151, bem ainda, tendo em vista o silêncio do banco 

executado acerca do cálculo realizado pela Contadoria, conforme certidão 

de fl. 154, apesar de devidamente intimado, consoante certidão de fl. 152, 

homologo o cálculo do débito realizado pela Contadoria, que aporta às fls. 

148/150.

II – Defiro o pedido da exequente vindo à fl. 151, de levantamento do valor 

depositado na Conta Única, conforme extrato de fl. 155.

E para tanto, expeça-se alvará em favor da exequente, na forma indicada 

à fl. 151, com os rendimentos creditados no período.

III – Intime-se o banco executado para complementação do pagamento do 

débito, conforme apurado pela Contadoria, às fls. 148/150, no prazo de 05 

(cinco) dias.

III – Decorrido o referido prazo, intime-se, pessoalmente, a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 366347 Nr: 4977-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CORRÊA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar na condução do 

presente feito, na forma da previsão contida no parágrafo único do art. 

145 do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as cautelas de praxe.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1255198 Nr: 22750-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: MARIO LUIZ CUIABANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CUIABANO - 

OAB:12.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida às fls. 62/64. 

Após, certifique-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813328 Nr: 19805-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.L.M. CARDOZO CUIABANO -ME, MARIA 

LUISA MUZZI CARDOZO CUIABANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CUIABANO - 

OAB:12.212/MT

 Vistos etc.

Expeça-se o competente alvará dos valores depositados na Conta Única, 

extrato acostado à presente decisão, conforme determinado à fl. 102, em 

favor da executada, na forma indicada à fl. 105, com os rendimentos 

creditados no período. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891821 Nr: 24438-96.2014.811.0041

 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: MARILDA SUELY GOMES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILDA SUELY GOMES ALVES 

- OAB:4041-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Vistos etc.

Intime-se o banco requerido para manifestar-se acerca da petição e 

documentos apresentados às fls. 239/243, aduzindo assim se concorda 

com a desistência da ação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1117912 Nr: 17879-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLAMAX RECICLAGEM DE PLÁSTICOS LTDA, 

PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, MAXVINIL TINTAS E VERNIZES 

LTDA, DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES, JOAQUIM AUGUSTO 

CURVO, MAXPET NORDESTE PLASTICO E ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT, LUCIANA TENUTA PORTELA - OAB:10.228, RÚBIA 

VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, Marcelo Godoy da Cunha Magalhães - 

OAB:OAB/SP 234.123

 Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento integral do acordo realizado entre as 

partes, homologado na execução (Feito nº 17591-10.2016 – código: 

1117269), que trata exatamente do contrato, objeto desta ação, tenho que 

os presentes autos perderam seu objeto.

Diante disso, julgo e declaro extintos os presentes Embargos à Execução, 

pela evidente perda do seu objeto, consoante o art. 485, IV do Código de 

Processo Civil.

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.: 1117269 Nr: 17591-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECICLAMAX RECICLAGEM DE PLÁSTICOS 

LTDA, PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, MAXVINIL TINTAS E 

VERNIZES LTDA, DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES, JOAQUIM 

AUGUSTO CURVO, MAXPET NORDESTE PLASTICO E ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Godoy da Cunha 

Magalhães - OAB:OAB/SP 234.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - 

OAB:5.255/MT

 Vistos etc.

Como já deferido às fls. 975 a baixa de registro de penhora junto à 

matrícula de imóvel, defiro também os pedidos de fls. 977/979 e 

1131/1132, para baixa das averbações incluídas junto às mencionadas 

matrículas.

Após, diante da certidão de trânsito em julgado da sentença às fls. 1146, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo e URGÊNCIA.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 938693 Nr: 53990-09.2014.811.0041

 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: EVAIR JESUS BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 286028 Nr: 8037-66.2007.811.0041

 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: REGIANE GUIA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA MARTINS - 

OAB:8498/MT, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 

OAB:5.475/MT, MARISTELA FÁTIMA MARIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.
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Trata-se de ação revisional devidamente sentenciada às fls. 292/297, 

parcialmente modificada após recurso de apelação, acórdão de fls. 

368/374, com trânsito em julgado, conforme certidão de fl. 405.

O feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, no tocante aos 

honorários advocatícios fixados na sentença.

Diante da concordância de ambas as partes, com o cálculo realizado pela 

Contadoria às fls. 460/462, homologo o cálculo do débito supracitado. E 

assim, reconheço a existência de excesso de execução, no valor 

apurado.

Tendo em vista que houve o pagamento do débito por parte do banco, 

tenho que o executado cumpriu sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, apenas e tão 

somente em relação aos honorários advocatícios fixados em favor do Dr. 

Luiz Cláudio Nascimento, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, em favor do exequente, Dr. Luiz Cláudio Nascimento, com os 

rendimentos parciais creditados no período, na forma indicada à fl. 464.

Na mesma oportunidade, expeça-se alvará do valor apurado como 

excesso de execução pela Contadoria, qual seja, R$ 63,86, fl. 462, em 

favor do banco executado, com os rendimentos parciais creditados no 

período, na forma indicada à fl. 466.

Em seguida, 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.: 946724 Nr: 58457-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A PATRICK A DO AMARAL & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem quanto a notícia e homologação de acordo nos autos apensos 

n. 51375-46.2014 (código 933788), com, inclusive, pedido de baixa de 

penhora.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 958567 Nr: 4201-07.2015.811.0041

 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: VANDERLEI DA SILVA XOMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18.071-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795241 Nr: 1572-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

 Devidamente intimado o banco executado para cumprir a sentença, nos 

termos do artigo 523 do CPC, este compareceu à fl. 85 efetuando o 

pagamento do débito, conforme comprovante de depósito de fl. 86.

Assim, tenho que o banco executado cumpriu sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, em favor da exequente, na forma indicada à fl. 88, com os 

rendimentos creditados no período.

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1057282 Nr: 49668-09.2015.811.0041

 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: JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CONSIGNUM - PROGRAMA 

DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MARGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS RIBEIRO - OAB:16.495-B, SILVIA LETICIA DIAS DA SILVA - 

OAB:8034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG, ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - 

OAB:4.531

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência e determino ao Banco requerido 

(BMG) que traga aos autos o contrato constante de fls. 55v e 56, firmado 

entre as partes e devidamente ASSINADO pelo requerente, assim como 

trouxe o contrato de fls. 48v/52, para o qual concedo o prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, certifique-se 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.: 957812 Nr: 3923-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, JULIERME ROMERO - OAB:OAB/MT 6240

 Vistos etc.

Banco da Amazônia S/A apresentou às fls. 53/58, Embargos de 

Declaração da decisão proferida às fls. 52 dos autos, alegando a 

existência de omissão pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto 

omisso e aclarar a r. decisão.

Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 
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Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781).

 Trata-se de irresignação no tocante a suposta omissão existente na 

decisão proferida às fls. 52 dos autos, que rejeitou a impugnação ao 

cumprimento de sentença, manejado pelo banco, mantendo inalterado o 

valor atribuído à causa.

Argumenta o banco embargante que o valor da ação de embargos à 

execução deve ser fixado no mesmo valor da ação de execução.

 Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco, tenho 

que o pedido não merece prosperar.

Novamente objetiva questionar o banco embargante a matéria decidida na 

decisão embargada, objetivando a modificação do mérito decidido.

 Com efeito, que pretende o embargante é a reapreciação dos autos, 

conforme fundamento da decisão, tratando-se de matéria já abordada e 

esgotada na decisão guerreada, o que é processualmente impossível, 

visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe 

ao juiz modificar questão já decidida.

Portanto, não há o que modificar nestes autos.

Com essas considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito 

os mesmos.

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.: 1093078 Nr: 7521-31.2016.811.0041

 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 LUIZ CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, afasto os pedidos do requerente nos 

termos da fundamentação acima expendida, e, de consequência, condeno 

o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 

2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, 

nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 889795 Nr: 23086-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARCELINO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.135 - RJ

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778993 Nr: 32424-72.2012.811.0041

 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 NEDI HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO PANAMERICANO 

S.A, BANCO ABN AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência e determino ao requerente que traga 

aos autos os seus últimos 05 (cinco) holerites atualizados, comprovando 

os débitos pelos requeridos referentes aos contratos aqui discutidos, que 

demonstre qual o seu órgão pagador (se servidor público municipal e/ou 

estadual), bem como traga os holerites dos meses de julho, setembro e 

outubro de 2012, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1023945 Nr: 33859-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCADINHO ATLANTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18.906/MT, ROSEMARY MENEZES SOUZA - OAB:MT/14.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se o Banco requerido para que se manifeste nos autos 

especificamente acerca da petição do requerente às fls. 47 e 47v de 

proposta de acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipada da lide.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1083673 Nr: 3292-28.2016.811.0041

 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: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK RODRIGUES FLEURY CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248.505, JOSE MARTINS 

- OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência e determino ao requerente que traga 

aos autos o extrato atualizado do contrato, demonstrando os pagamentos 

efetuados pelo requerido, para o qual concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, certifique-se 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.: 1132135 Nr: 23931-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BONIFACIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CORREA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 6.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, MARCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 

OAB:11911/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 Vistos etc.

Diante da intenção do embargante na realização de audiência de 

conciliação em sua exordial, designo o dia 06/11/2018, às 15:00 horas, 

para audiência de conciliação, devendo as partes comparecem munidas 

com propostas de acordo.

Intimem-se as partes pessoalmente, e seus patronos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 816465 Nr: 22906-24.2013.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BONIFACIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CORREA DE MORAES 

- OAB:OAB/MT 6.664

 Vistos etc.

Diante da designação de audiência nos autos apensos dos Embargos à 

Execução de n. 23931-67.2016 (Código 1132135), designo o dia 

06/11/2018, às 15:15 horas, para audiência de conciliação, devendo as 

partes comparecem munidas com propostas de acordo.

Intimem-se as partes pessoalmente, e seus patronos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1137669 Nr: 26407-78.2016.811.0041

 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: MATILDE GARCIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PASQUALI PARISE 

- OAB:OAB/SP 155574

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 884271 Nr: 19382-82.2014.811.0041

 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: ADRIANO CESAR LINO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 782919 Nr: 36600-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8689, 

JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Vistos etc.I – Comparece o exequente à fl. 180, pedindo a atualização da 

dívida por Contador Judicial. Defiro o pedido, e para tanto, remetam-se os 

autos à Contadoria Judicial, para atualização do débito exequendo.Após, 

intimem-se as partes para manifestarem acerca do cálculo.II – Defiro o 

pedido do exequente, vindo à fl. 180, uma vez que o art. 866 do Código de 

Processo Civil expressamente autoriza a penhora de faturamento de 

empresa. (...) Portanto, defiro o pedido, devendo o executado proceder ao 

repasse mensal de 10% (dez por cento) do faturamento líquido da 

empresa e concedo, por ora, a administração da penhora por parte do 

banco exequente, limitada às atividades da empresa executada, mediante 

prestação de contas nos autos.E para tanto, objetivando a eficácia da 

medida, deve o banco exequente acompanhar o faturamento da empresa, 

in locu, se desejar, devendo a executada permitir o acesso detalhado às 

informações necessárias, podendo o banco indicar pessoa de sua 

confiança para exercer o cargo de administrador-depositário.O 

faturamento corresponde a tudo que foi faturado, vale dizer, tudo quanto 

ingressou pecuniariamente na empresa.Enfatizo que o banco exequente 

ficará incumbido o encargo de administrador-depositário e deverá, 

mensalmente, apresentar ao juízo da execução, demonstrativo do 

penhorado, do destinado ao credor e do saldo remanescente da 

obrigação.Consigno que os valores deverão ser depositados junto à Conta 

Única mediante guia de depósito judicial.Intimem-se os executados para 

permitirem o acesso do administrador indicado pelo banco a todos os 

dados e balancetes da empresa executada. Ressalto que existindo 

eventual obstrução à penhora, deve o banco exequente informar nos 

autos, uma vez podem configurar crime de desobediência, sem prejuízo 

das demais medidas, como aplicação de multa.Observo que o 

indeferimento no percentual requerido pelo banco exequente, à fl. 180, se 

deu como forma de não inviabilizar o prosseguimento das atividades da 

empresa.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826104 Nr: 32058-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A, BANCO DA 

AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135.506

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do pedido de fls. 258/265, aguarde-se o trânsito em 

julgado da decisão proferida nos autos de impugnação ao cumprimento de 

sentença apenso (Feito nº 3923-06.2015 – Código: 957812).

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 367258 Nr: 5582-60.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA FERREIRA PINTO, ELAINE FÁTIMA HOEFEL 

MORANDINI, GUSTAVO ABI RACHED CRUZ, JUDITH ABI RACHED CRUZ, 

CARLOS LEONARDO ABI RACHED CRUZ, GABRIELA ABI RACHED CRUZ, 

LOIDE MOIA GIACOMINI, LUCAS AUGUSTO GIACOMINI, FERNANDO TIAGO 

GIACOMINI, EDIO VARGAS GINODRI, SALETE MARINA CONTE GOMBE, 

KATIFANIA GIORDANI, KASSIANI GIORDANI, MARIA APARECIDA DO 

NASCIMENTO SANDRI, FLORISBELA CASSOL, LAURA ANNA FONTANA, 

RENATO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - OAB:12.231-A, LEONARDO 

FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes quanto às decisões proferidas pelo STF nos 

recursos: RE n. 591.797, RE n. 626.307 e no Agravo de Instrumento n. 

754.745, em 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se 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.: 731684 Nr: 27823-57.2011.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA BATISTA LENZA

 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: THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB:11361 MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 225.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como Ação em Fase de Cumprimento de Sentença, 

exequente: Banco Volkswagen S/A e executado: Janaina Batista Lenza.

II – Diante da certidão de fls. 254, acerca do decurso de prazo para a 

executada se manifestar nos autos, intime-se o Banco exequente para 

requerer o que entender de direito, posto se tratar de processo 

sentenciado, com trânsito em julgado, com levantamento pelo mesmo de 

valores pagos pela executada e, agora, com a apreensão do bem, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 901841 Nr: 31718-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 6.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10.168

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 921300 Nr: 44193-09.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULETTO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

ME, CLAUDIA PAULETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, e, de 

consequência, condeno os requeridos ao pagamento da quantia R$ 

135.639,88 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e 

oitenta e oito centavos), a ser atualizada pelos índices do INPC, acrescida 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

ajuizamento desta ação.Condeno ainda os requeridos ao pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem 

ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em 

julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1012961 Nr: 28816-61.2015.811.0041

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANDRE MASSAROTTE IBANHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BISNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16208, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 Vistos etc.

I – Intime-se o patrono do embargante/requerido para assinar a petição de 

fls. 56/58, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento 

dos autos.

II – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1014109 Nr: 29354-42.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOAVENTURA COMERCIO CONSULTORIA E 

SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, e, de 

consequência, condeno o requerido ao pagamento da quantia R$ 

168.688,21 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e 

vinte e um centavos), a ser atualizada pelos índices do INPC, acrescida de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

ajuizamento desta ação.Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do 

Código de Processo Civil.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. 
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Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1045318 Nr: 44064-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão, declaro extinto o processo nos termos do artigo 487, I do CPC, 

e, de consequência, concedo ao requerente a busca e apreensão do bem, 

e determino ao requerido que pague em 05 (cinco) dias o débito do valor 

dado à causa devidamente atualizado, ressaltando que apenas com tal 

pagamento cessará a ordem de busca e apreensão do bem.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1072345 Nr: 56346-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 MARIA LUIZA GARCIA, GUILHERME DA 

COSTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO LEITE DE MELLO - 

OAB:7664-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1120205 Nr: 18843-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CARVALHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT, RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - 

OAB:9.246/MT, VERÔNICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:OAB-MT 

7.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 (...) Por outro lado, vejo que o débito aqui discutido se encontra arrolado 

no rol da recuperação judicial.Dessa forma, é de extrema importância a 

suspensão da ação, a fim de viabilizar à empresa executada a superação 

da situação da crise econômica e financeira que atravessa, 

principalmente, considerando-se que o integral cumprimento do plano de 

recuperação judicial e quitação dos débitos nesta arrolados, ensejará a 

extinção do débito discutido na execução apensa.Desta forma, o 

cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial deferido implicará 

na satisfação do crédito buscado na execução.Todavia, não havendo 

notícias do cumprimento integral do Plano, não é cabível a extinção da 

execução, como almejam os embargantes, permanecendo o interesse de 

agir do banco exequente, ora embargado.Entretanto, em razão da 

prejudicialidade externa ocorrida pelo deferimento do plano de 

recuperação judicial da empresa incluindo-se o débito exequendo, cabível 

a suspensão do feito.Assim, determino a suspensão do feito, até a 

realização da Assembleia Geral de Credores.Cabendo às partes 

comprovarem nos autos a realização desta.Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1087298 Nr: 4871-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARVALHO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se a suspensão determinada nos Embargos à Execução 

apensos (de n. 18843-48.2016 – código: 1120205).

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 431697 Nr: 11867-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVASSI COMERCIAL LTDA - ME, JULIO 

CÉSAR PEREIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1324056 Nr: 14309-90.2018.811.0041

 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: ANA ZANITH MORBECK MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GONÇALVES ROSA - 

OAB:OABMT/18.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

- OAB:5.308/A

 Vistos etc.(...) Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, 

desconstituo as penhoras que recaíram sobre os imóveis, termo de 

penhora de fl. 84.E para tanto, determino a baixa da averbação realizada 

nos imóveis, enfatizando que referente ao imóvel de matrícula n. 31.511 

registrado junto ao Cartório do 5º Ofício desta Comarca, a baixa se dará 

apenas da fração ideal de 50% (cinquenta por cento) que pertence à 

embargante. E em relação ao imóvel matriculado sob n. 47.633, também 

registrado junto ao Cartório do 5º Ofício desta Comarca, proceda-se à 

baixa da totalidade da penhora e averbação, diante da impenhorabilidade 

alegada.E para tanto, oficie-se ao referido Cartório, na forma aqui 

determinada, encaminhando cópia da presente decisão.Traslade-se cópia 

desta decisão para os autos da execução apensa (Feito nº 1555-92.2013 
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– código: 795225).Cite-se o banco embargado, para querendo contestar o 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 

advertências dos arts. 344 e 346, ambos do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 839151 Nr: 43680-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELANO SOARES GONDIM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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 à executada nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 769335 Nr: 22298-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/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.

Diante da divergência do débito, manifestada pelo banco executado na 

impugnação ao cumprimento de sentença, às fls. 225/229, remetam-se os 

autos à Contadoria Judicial para realização do cálculo do débito, nos 

parâmetros determinados na sentença de fls. 168/171 e acórdão proferido 

às fls. 196/200.

Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestarem acerca 

do cálculo realizado pela Contadoria, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1072931 Nr: 56999-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro 

porque que já existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, 

que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no 

bem objeto da inicial.

 Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 de 

CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação.

II – Indefiro também o pleito de consulta de dados cadastrais do requerido 

junto ao Bacenjud, pois, conforme certidão de fls. 59, o endereço do 

requerido é aquele constante do mandado, contanto que o mesmo foi 

localizado, o que não foi localizado foi o bem.

III – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1014573 Nr: 29548-42.2015.811.0041

 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: FUZION COMERCIO DE BATERIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO 

DA ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO RAMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Vistos etc.

I – No que tange ao pedido de verificação de existência de depósito nos 

autos de nº 13499-23.2015 – código: 978881, pedido vindo à fl. 111, 

procedo à consulta do extrato via sistema de Depósitos Judiciais, cuja 

resposta acosto à presente decisão.

II – Intime-se o banco requerido para manifestar-se acerca da petição da 

requerente vinda à fl. 111, bem como, acerca do extrato emitido pela Conta 

Única, que acompanha a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 757115 Nr: 9274-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, 

JUSTINA AMÉLIA DOS SANTOS CARVALHO, JULIENE DE MATOS MORAIS 

SILVA, SABINA ROSA PLACIDO, IVO DA CUNHA PLÁCIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

MATO GROSSO EM ARIPUANÃ - OAB:

 (...) O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no 

decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos.Ademais, consta na decisão todos os fundamentos 

fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, 

sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam 

dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo.Ressalto ainda a redação do 

Código de Processo Civil/2015 constante no parágrafo 2º do artigo 240, 

ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, 

impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do autor, no 

tocante ao cumprimento do prazo para citação.Vejamos o que dispõe o 

artigo 240 do CPC:(...)Assim, o requerente deveria ter providenciado a 

citação válida dos executados dentro do prazo prescricional da ação, sob 

pena de incorrer no instituto da prescrição intercorrente.Não se utilizou de 

todas as formas de citação dos executados, assim como a citação por 

edital após o esgotamento das demais formas.Apenas à título de 

informação, constato que o exequente, quando da propositura da 

demanda, cobrou o valor integral do débito, se utilizando da cláusula 

décima quinta de fls. 12v de vencimento antecipado do débito para 

cobrança do valor total devido, e agora, na tentativa de se beneficiar, 
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indica o início do prazo prescricional com o vencimento da última parcela 

do contrato, e não da propositura da demanda, sem qualquer fundamento 

jurídico.Ressalto ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o 

que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da 

prescrição.Ainda, decorreu o prazo da intimação da decisão de fls. 60, em 

vista da certidão às fls. 101, sem manifestação pelo exequente, à época 

da referida publicação, sem ter o que falar acerca da suposta 

“surpresa”.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da 

decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114122 Nr: 16365-67.2016.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENA WALESCA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- ALTA 

FLORESTA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o REQUERIDO, pessoalmente (via postal, com AR), para que se 

manifeste acerca da petição do Banco requerente de fls. 61 na qual oferta 

proposta de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 716435 Nr: 10526-37.2011.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro 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.: 340399 Nr: 10759-39.2008.811.0041

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENNA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.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.: 425565 Nr: 8902-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINEZ PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 372800 Nr: 9431-40.2009.811.0041

 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): VALÉRIA LUIZ ARANTES GIRALDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON B. DE BARROS - 

OAB:, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro 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 à executada nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 913841 Nr: 39374-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAMALIEL CRUZ SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13.958/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 144.

Proceda-se às anotações de praxe na capa dos autos e no sistema 

Apolo, fazendo constar como ação em fase de Cumprimento de Sentença, 

exequente: Gamaliel Cruz Soares e executado: Banco Itaucard S/A.

II – Indefiro o pedido de item I de fls. 146/148, pois, o Código prevê que, 

sendo possível a liquidação da sentença por cálculo aritmético, como é o 

caso dos autos, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma 

do artigo 524, instruindo o pedido com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, assim, deve prosseguir a execução com simples 

cálculos aritméticos, cumprindo o exequente os requisitos do artigo 509, 

§2º e 523 do CPC.

Desta forma, traga o exequente planilha atualizada de todo o valor que 

pretende executar, em 15 (quinze) dias, para que seja analisado o pleito 

de fls. 147, itens II e IV.

III – Intime-se o Banco requerido/executado para o devido cumprimento do 

pedido de fls. 147, item III, por ora, especificamente no tocante à baixa da 

restrição incluída pelo mesmo no prontuário do veículo, visto que excluiu 

após a sua intimação da sentença e incluiu novamente em 11/01/2016, fls. 

149, bem como para que traga aos autos os dados para a devida 

expedição de alvará e IMEDIATA baixa do saldo devedor do 

requerente/exequente, 1º e 3º parágrafos da sentença de fls. 95V.

Decorrido o prazo, certifique-se 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.: 358441 Nr: 28809-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARINHO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 Vistos etc.

Diante da petição do executado com comprovante de pagamento às fls. 

86/87, com a concordância expressa do patrono do exequente pleiteando 

o levantamento da quantia às fls. 88, constato o cumprimento integral da 

obrigação pelo executado, julgo e declaro extinto o processo, na forma da 

previsão contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo executado.

Expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo (fls. 87), e suas 

devidas correções, ao patrono do exequente, consoante informações de 

fls. 88.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes 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.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804731 Nr: 11196-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES APARECIDO ROCHA DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:OAB/MT 16.308-A

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 99/100 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 93/98, pleiteando o acolhimento destes 

embargos, posto que a decisão foi omissa, pugnando o embargante para a 

manifestação acerca da liminar concedida, revogando-a, liberando ao 

mesmo os valores depositados em juízo.

Atendendo ao comando do art. 537 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 535. Ainda, segundo 

Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781).

O pedido do embargante merece prosperar, pois omissa a decisão de fls. 

93/98 no tocante à não expressa revogação da liminar.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos declaratórios opostos, apenas 

para sanar a omissão ocorrida, devendo constar na parte do DISPOSITIVO 

da Sentença de fls. 93/98:

“(...) Por fim, diante do extrato do SisconDJ, constato que não há conta 

para este processo, não houve o cumprimento da decisão de fls. 37/38 e 

77/82 pelo requerente.

Assim, REVOGO a antecipação de tutela concedida na referida decisão de 

fls. 37/38, alterada parcialmente pelo acórdão de fls. 77/82, no tocante à 

autorização para consignação em juízo das parcelas do contrato, 

vencidas e/ou vincendas, para a consequente exclusão de seu nome dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e sua manutenção na posse 

do bem, sob pena de multa diária.”.

Mantenho incólume, no restante, a sentença de fls. 93/98.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 713441 Nr: 7946-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNAR DISTRIBUIDORA DE THINNER E 

SOLVENTES LTDA, JOÃO CLADEMIR HENDGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no 

decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos.Ademais, consta na decisão todos os fundamentos 

fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, 

sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam 

dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo.Ressalto ainda a redação do 

Código de Processo Civil/2015 constante no parágrafo 2º do artigo 240, 

ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, 

impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do autor, no 

tocante ao cumprimento do prazo para citação.Vejamos o que dispõe o 

artigo 240 do CPC:Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por 

juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui 

em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).§ 1º A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da 

ação.§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as 

providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se 
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aplicar o disposto no § 1º.§ 3º A parte não será prejudicada pela demora 

imputável exclusivamente ao serviço judiciário.§ 4º O efeito retroativo a 

que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos 

extintivos previstos em lei.Assim, o requerente deveria ter providenciado a 

citação válida da parte requerida dentro do prazo prescricional, sob pena 

de incorrer no instituto da prescrição intercorrente.Isto posto recebo os 

Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, 

mantendo na íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1132596 Nr: 24119-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 113/115 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 109/111, pleiteando o acolhimento destes 

para sanar a omissão no tocante à capitalização de juros.

Pleiteou ao final sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração 

para sanar as omissões e para reformar a sentença, quanto à 

possibilidade de capitalização de juros inferior a um ano.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 399065 Nr: 32576-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ANÍSIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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.: 240891 Nr: 22315-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. B. EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

BRINDES LTDA, JOÃO BOSCO ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Diante dos documentos de fls. 116/120, defiro o pedido de alteração do 

polo ativo, assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como 

no sistema Apolo, fazendo constar como exequente Banco Sistema S/A 

(atual denominação de Banco Bamerindus do Brasil S/A).

II – Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 1996, 

seguindo o Banco exequente em busca da satisfação do crédito há 22 

(vinte e dois) anos.

Antes da análise do pedido de fls. 123 e 126/127, intime-se o Banco 

exequente para manifestar-se acerca de possível interesse na emissão 

da certidão de credito, com a extinção da presente ação, nos termos do 

Provimento 84/2014 do CGJ, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1230310 Nr: 14919-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVASSI COMERCIAL LTDA - ME, JULIO CÉSAR 

PEREIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5.308/A

 Vistos etc.

Ante a extinção da ação principal apensa (de n. 11867-35.2010, código 

431698), foi a Execução embargada julgada extinta.

Diante disso, julgo e declaro extintos os presentes embargos pela evidente 

perda do seu objeto, consoante o art. 485, IV do Código de Processo Civil.

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.: 795225 Nr: 1555-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLNEY REGO GUIMARÃES

 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:

 Vistos etc.

I – Diante do deferimento da liminar proferida nos autos de embargos de 

terceiro apensos (Feito n. 14309-90.2018 – código: 1324056), vejo que foi 

determinada a baixa da penhora realizada à fl. 84. Proceda-se ao traslado 

daquela decisão para estes autos.
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II – Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 90, e para tanto, procedo à 

consulta do endereço do executado pelo Sistema Infojud (Receita 

Federal): Olney Rego Guimarães – CPF nº 039.176.901-44, fl. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo 

Código de Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 10553 Nr: 2459-69.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar na condução do 

presente feito, na forma da previsão contida no parágrafo único do art. 

145 do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as cautelas de praxe.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 297332 Nr: 12342-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT, KLEBER PINHO E SILVA - OAB:10735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

 Devidamente intimado o banco executado para cumprir a sentença, nos 

termos do artigo 523 do CPC, este permaneceu inerte, tendo o Juízo 

deferido a penhora online postulada pela exequente, decisão de fl. 141. A 

penhora restou positiva, tendo a decisão passado irrecorrida, conforme 

certidão de fl. 148.

Assim diante da penhora do montante do débito, que passou irrecorrida, 

tenho que o banco executado cumpriu sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação dos 

valores penhorados e transferidos, encaminhando-se cópia do extrato de 

protocolamento que acompanha a presente decisão.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, em favor da exequente, na forma indicada à fl. 147, 

conforme autoriza a procuração vinda à fl. 38, com os rendimentos 

creditados no período.

 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.: 797816 Nr: 4198-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Vistos etc.

I – Intime-se o banco executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

complementar o pagamento do débito, no remanescente indicado à fl. 280, 

R$ 10.514,72 (dez mil quinhentos e quatorze reais e setenta e dois 

centavos).

II – Certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo para apresentação 

de impugnação por parte do banco executado, uma vez que o depósito 

realizado à fl. 277, foi realizado supostamente a título de garantia do Juízo.

Após, voltem-me os autos em conclusão para análise dos pedidos de fl. 

280. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 744696 Nr: 41767-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA VIEIRA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LOISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

Em razão da divergência do débito exequendo, com apresentação de 

impugnação ao cumprimento de sentença, remetam-se os autos à 

contadora judicial para cálculo do débito, nos termos da sentença de fls. 

96/98 e acórdão de fls. 148/151.

Vindo o cálculo, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias.

Após, certifique-se 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.: 797742 Nr: 4123-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REALCE COMERCIO DE MATERIAIS E ARTIGOS DE 

PAPELARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/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, fl. 84. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: Realce Comércio de Materiais e Artigos 

de Papelaria Ltda e como executado: Banco do Brasil S/A.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 88/90.

 Intime-se o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 

1º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780076 Nr: 33596-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 
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PAPELARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 74. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: Universo Distribuição de Materiais de 

Papelarias Ltda e como executado: Banco do Brasil S/A.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 76/77.

 Intime-se o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 

1º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 798010 Nr: 4395-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAPELARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 75. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: Universo Distribuição de Materiais de 

Papelarias Ltda e como executado: Banco do Brasil S/A.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 77/78.

 Intime-se o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 

2º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 766136 Nr: 18882-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS WELB ARAÚJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROQUE DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 302.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

COMODORO - OAB:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 845793 Nr: 49434-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENILDO ALVES DE LIMA - ME, JOSENILDO ALVES 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Novamente, tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ 

informando que não há conta para o referido processo, oficie-se ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso 

requisitando a vinculação do numerário depositado neste feito às fls. 79, 

no prazo de 02 (dois) dias, em vista do contido às fls. 101.

II – Diante do requerimento protocolado às fls. 101, oficie-se à Central de 

Precatórios requisitando informações acerca do mencionado requerimento 

de protocolo n. 0031804-76.2018.811.0000, com urgência.

III – Em seguida, retornem os autos conclusos para a expedição do 

competente alvará judicial, posto que já extinta a ação às fls. 86.

Ressalto que o Banco executado efetuou o depósito em juízo de valores 

referentes às condenações nestes autos e nos autos apensos de n. 

45016-80.2014 (Código 922629).

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 742345 Nr: 39230-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMIÃO VIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:13132, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Remetidos os autos à Contadoria Judicial, realizou-se o cálculo do débito, 

que aporta aos autos à fl. 174.

Diante da concordância das partes com o cálculo realizado, pela decisão 

de fl. 181 homologou o Juízo o valor devido apurado pela Contadoria.

À fl. 182 compareceu o banco executado efetuando o pagamento do 

débito.

À fl. 185 compareceu o exequente concordando com o pagamento 

efetuado pelo banco, pedindo o levantamento dos valores.

Assim, tenho que o banco executado cumpriu sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, em favor do exequente, na forma indicada à fl. 185, 

conforme autoriza a procuração de fl. 27, com os rendimentos creditados 
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no período.

 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.: 922629 Nr: 45016-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENILDO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Certifique-se o decurso de prazo de intimação da decisão de fls. 61/70.

II – Tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não 

há conta para o referido processo, oficie-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a 

vinculação do numerário depositado e penhorado neste feito às fls. 43 e 

65/70, no prazo de 02 (dois) dias.

III – Em seguida, retornem os autos conclusos para extinção da ação e 

expedição do competente alvará judicial.

Ressalto que o Banco executado efetuou o depósito em juízo (fls. 43) de 

valores referentes às condenações nestes autos e nos autos apensos de 

n. 49434-95.2013 (Código 845793).

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891190 Nr: 24004-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

SANDRA MARA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro, por ora, o pedido do exequente, vindo à fl. 84, de consulta de 

bens das executadas, via sistemas Infojud (Receita Federal) e Renajud 

(Detran/MT). Com efeito, antes de diligenciar no sentido de localizar bens 

passíveis de penhora e/ou arresto de propriedade das executadas, deve 

o exequente providenciar a efetiva e válida citação das mesmas.

II – Intime-se, pessoalmente, o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 894139 Nr: 25986-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE FLÁVIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Vistos etc.

Em razão da divergência do débito exequendo, com apresentação de 

impugnação ao cumprimento de sentença, remetam-se os autos à 

contadora judicial para cálculo do débito, nos termos da sentença de fls. 

95/97.

Vindo o cálculo, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 715852 Nr: 46098-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANA MULTIMARCAS MONZA, WAGNER 

ECHERVERRIA, PARANÁ MULTIMARCAS AUTO SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.Diante inércia dos executados, que apesar de citados por 

edital, decisão de fl. 42, comprovação de publicação de fls. 44/49, não 

pagaram a dívida, nem ofereceram bens à penhora, certidão de fl. 

50.Tendo-lhes sido nomeado Curador Especial, na pessoa do membro da 

Defensoria Pública militante no Foro local, decisão de fl. 53, este 

compareceu à fl. 56, apresentando negativa geral. Rejeito os argumentos 

do douto Curador.Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 54/55 do exequente 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, - R$ 134.794,24 (cento e 

trinta e quatro mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro 

centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes aos executados: Paraná Multimarcas Auto Service Ltda (...) 

e Wagner Echeverria (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de 

Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se os executados, 

dando-lhes, ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 

3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Novo 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 os necessários. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 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

 Vistos etc.I – Proceda a Secretaria à imediata reorganização e 

renumeração dos autos, tendo em vista a confusão existente a partir das 

fls. 380.II – (...) Assim, pelo que se extrai dos documentos apresentados 

na petição de fls. 392/396 da executada: Cezarina Benites Santos, bem 

como a documentação apresentada às fls. 333 dos autos, a conta 

bloqueada se trata de conta salário.Da mesma forma, os valores ali 

constantes são provenientes de salário, os quais são protegidos pela lei 

vigente, não podendo ser objeto de bloqueio ou penhora.Dessa forma, 

conforme comprovação defiro o pedido da executada, para liberação do 

montante penhorado em sua conta bancária, devendo os referidos valores 

serem liberados via alvará judicial.III – Em relação aos valores bloqueados 

na conta do executado Valmir Luiz Moreira Santos, tenho que o mesmo 

não conseguiu comprovar que os referidos valores são provenientes de 

salário.IV – Oficie-se à Conta Única determinando a localização e 

vinculação a estes autos do montante penhorado e transferido, 
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encaminhando-se cópia do que se fizer necessário.V – Após, expeça-se 

alvará, em favor da executada, no valor de R$ 14.475,54 (quatorze mil 

quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), com 

os rendimentos creditados no período.Para tanto, intime-se a executada 

Cezarina Benites Santos para informar os dados bancários do autorizado 

para proceder à expedição de alvará de levantamento, consoante 

determina o artigo 10, parágrafo 5º da Resolução nº 15/2012/TP. VI – 

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca de possível interesse na emissão da certidão de credito, com a 

extinção da presente ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 864584 Nr: 5292-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA SOSA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU VEICULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

Diante da divergência do cálculo do débito, manifestada pelo banco 

executado na petição de fls. 160/161 remetam-se os autos novamente à 

Contadoria Judicial para ciência e manifestação, e se for o caso, 

realização de novo cálculo.

Com o retorno dos autos da Contadoria, intimem-se as partes para 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 436888 Nr: 15068-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMMA BUFFET E EVENTOS LTDA-EPP, 

MÁRCIA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALIANA CAMPOS CASTRO - 

OAB:8.858/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo à fl. 92, e para tanto, procedo à 

consulta de bens dos executados pelo Sistema Infojud (Receita Federal) e 

Renajud (Detran/MT): Famma Bufet e Eventos Ltda EPP – CNPJ nº 

06.275.732/0001-70 e Márcia Alves dos Santos – CPF nº 569.202.701-10, 

fl. 08.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 772983 Nr: 26113-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARVALHO BADINI DOS 

SANTOS - OAB:15393/MT, ERICK GOMES DE GODOY - OAB:18.346/O 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Diante da petição do Banco executado com comprovante de pagamento às 

fls. 232/233, sem a concordância expressa da exequente, mas com a 

concordância tácita, visto que manifestou nos autos apenas após o 

decurso de prazo, conforme certidão de fls. 236, vindo somente em 

16/07/2018 aos autos pleiteando o levantamento da quantia incontroversa 

e condenação do executado ao pagamento do saldo remanescente, 

constato o cumprimento integral da obrigação pelo executado, julgo e 

declaro extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do 

CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo Banco executado.

Expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo (fls. 233), e suas 

devidas correções, ao exequente, consoante informações de fls. 237v, 

item 1.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes 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.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 905288 Nr: 33743-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FERREIRA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:OAB/MT 

6.070

 Vistos etc.

 Intime-se, por carta, o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca do pedido constante na petição e documentos 

de fls. 143/146, que trata da liberação do leasing de n. 4534841, veículo 

objeto desta ação.

Cumpra-se. Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 717394 Nr: 11119-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JOAQUIM DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PEREIRA FERNANDES 

- OAB:18.786, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES - OAB:15553/DF

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de 

revisão contratual c/c consignação em pagamento, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC.E de consequência, procedo à revisão do contrato 

firmado entre as partes, apenas e tão somente referente à cláusula que 

trata dos encargos moratórios e excluo os juros remuneratórios (que, no 

caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir 

como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (ambos como contratado na 

cláusula 7) e, ainda, a correção monetária pelo INPC.Em relação às demais 

cláusulas questionadas, mantenho os juros remuneratórios em 1,39% ao 

mês. E mantenho a capitalização mensal de juros, uma vez que 

devidamente contratada.Tendo em vista que o requerente não efetuou o 

depósito das parcelas vencidas, revogo a antecipação de tutela deferida 

às fls. 46/48.Considerando a sucumbência mínima do Banco requerido, 

condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma da 

previsão contida no parágrafo único do artigo 86 do CPC, obrigação que 

fica suspensa em relação à mesma em decorrência dos benefícios da 

assistência judiciária que lhe foram concedidos às fls. 62/63.Transitada 
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em julgado, traslade-se cópia da presente sentença para os autos da 

ação de busca e apreensão apenso (Feito n. 14863-69.2011 – código: 

719181).Após, 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.: 719181 Nr: 14863-69.2011.811.0041

 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 PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JOAQUIM DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:7.629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 (...) Além disso, o contrato (fls. 15/1919) está assinado pelo devedor 

preenchendo os requisitos do artigo 784, inciso II, do CPC, além de vir 

acompanhado de planilha do débito.Assim, defiro a conversão em ação de 

execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. Retifique-se a autuação, 

capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. Cite-se o Executado para 

pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do 

artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do Código de Processo Civil.3. Não havendo 

pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de 

Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder à 

avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos 

moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Novo Código de Processo 

Civil.4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, 

deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Novo 

Código de Processo Civil.5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Novo Código de 

Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de 

três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os 

termos do parágrafo único do artigo 827, do Novo Código de Processo 

Civil.6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Novo Código de 

Processo Civil.Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752880 Nr: 4757-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE AMALIA POQUIVIQUI, FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, 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 expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls.394/403 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 947569 Nr: 58874-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES LTDA EPP, 

MINAS PÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA 

SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, 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

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 331. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: INCOMP – Indústria e Comércio de Pães 

Ltda EPP e Minas Pão Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda 

ME como executado: Banco Safra S/A.

II – No tocante ao pedido de cumprimento de sentença, de fl. 335, 

referente à apresentação dos documentos, vejo que o banco apesar de 

devidamente intimado se manteve inerte, assim, diante da ausência 

injustificada da exibição dos documentos cabível o pedido das exequentes 

de busca e apreensão dos mesmos.

 Para tanto, expeça-se mandado objetivando a apreensão de todos os 

documentos que espelhem as negociações realizadas entre as partes, 

incluindo contratos, aditivos, extratos de movimentação de conta e 

operações financeiras realizadas, devendo ser cumprido na agência da 

executada indicada à fl. 335, sob pena de serem admitidos como 

verdadeiros os fatos alegados pelas requerentes, ora exequentes, 

consoante dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil.

III – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 335. Após, as retificações determinadas no item I, 

intime-se o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 

1º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

 III – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 848844 Nr: 52118-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERCLEY DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias quanto a devolução da CP sem cumprimento ante 

a juntada de Mandado negativo as fls 86, 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.: 1088369 Nr: 5382-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HENRIQUE PIMENTA JÚNIOR - ME, 

MARCIO HENRIQUE PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos verifico trata-se de 

ação de cobrança proposta contra apenas e tão somente Márcio Henrique 

Pimenta Júnior -ME pessoa jurídica e Márcio Henrique Pimenta Júnior 

pessoa física entretanto consta na petição da parte autora (fls 37) a 

indicação do endereço de NEIDE SILVA DOURADO pessoa estranha aos 

autos, haja vista que não consta pedido de emenda a inicial, desta feita 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos presentes autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao ora relatado., sob pena de desconsideração do 

pedido quanto a pessoa de NEIDE SILVA DOURADO. É o que me cumpre 

impulsionar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014682-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDOLINO DA ROCHA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014682-07.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: FREDOLINO DA ROCHA SOARES Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Intime-se a parte autora para apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias. A parte interessada poderá consultar através do 

s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria a 

decisão proferida junto ao ID 13431954, pelo Juízo deprecante da 

Comarca de Campo Verde - MT, com urgência. Cumprida com êxito, 

devolva-se à Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens. III 

– Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com apoio 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de origem, observadas as 

providências pertinentes. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016904-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM PEDRO DE SOUZA E SILVA - ME (REQUERIDO)

WILLIAM PEDRO DE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016904-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: WILLIAM PEDRO DE SOUZA E SILVA - ME, 

WILLIAM PEDRO DE SOUZA E SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Compulsando os autos observo que a ação foi registrada como “Petição”, 

quando se trata de ação de execução. Assim, proceda a Secretaria às 

retificações devidas, no tipo da ação, devendo passar a constar “Ação de 

Execução de Título Extrajudicial”. II – Citem-se os executados para pagar a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. Na hipótese 

de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar cumprimento 

ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. Fixo 

desde já, honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme 

artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019433-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER MIGUEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019433-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: VALTER MIGUEL DA SILVA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo 

VOLKSWAGEN/ VOYAGE, Ano Fabricação/Modelo 2011/2012, Chassi 

9BWDA05UXCT035499, Placa NJW-1123, Cor BRANCO, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. DETERMINO 

QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER 

PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O 

ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A 

FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE 

REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019254-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PET SHOP SAUDE ANIMAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019254-06.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: PET SHOP SAUDE ANIMAL EIRELI - ME Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas 
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judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o executado para pagar a dívida 

em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027831-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE VILMAR FERREIRA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1027831-70.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Elisangela 

Terezinha Pedroso da Silva ingressou com Ação Declaratória de Nulidade 

Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Antecipação Tutela 

em face de Banco Bonsucesso S/A e Banco Olé Bonsucesso Consignado 

S/A. Afirma a requerente que é funcionária pública, e no mês de 

outubro/2011 realizou junto ao requerido um empréstimo consignado, lhe 

sendo creditada a quantia de R$ 1.071,00. Que há cobranças indevidas no 

contrato, inclusive tendo solicitado empréstimo consignado e não cartão 

de crédito, constando ainda débito em aberto. Assim, requer a concessão 

de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha 

de pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não 

seja negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

e a inversão do ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Pugna a requerente, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado 

seu nome. Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, 

conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das 

alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do 

saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e 

que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o 

que não é o caso dos autos. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos 

descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo 

consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, 

mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a requerente 

autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Citem-se os 

requeridos para, querendo, contestarem o feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, 

ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 28 

de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1027912-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

ADILSON LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1027912-19.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Adilson Luiz 

da Silva ingressou com Ação de Revisão Contratual e Anulação de 

Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas 

c/c Liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim 

e Spc a em face de Banco Panamericano S/A. Afirma o requerente que 

firmou com o requerido o contrato de financiamento n. 000075340700, em 

19/01/2016, no valor de R$ 50.889,60, a ser pago em 60 parcelas mensais 

de R$ 1.506,88, para aquisição do bem marca VOLKSWAGEN, modelo 

SAVEIRO CD HL MB, ano de fabricação/modelo 2015/2016, cor BRANCA, 

placa KAS 3951, chassi 9BWJB45U1GP080224, renavam 01075943075. 

Assevera que há incidência de juros abusivos, capitalização mensal de 

juros, multa moratória superior a 2%, comissão de permanência, encargos 

mais abusivos e tarifas administrativas ilegais. Assim, em sede de tutela 

antecipada, requer a consignação em juízo das parcelas vencidas e 

vincendas no valor de R$ 1.080,67 que entende devido, ou o valor 

contratado, que o requerido exclua e abstenha de incluir seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, a sua 

manutenção na posse do bem, a inversão do ônus da prova, bem como os 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 236 de 656



uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Em sede de antecipação 

de tutela, pugna o requerente seja autorizada a consignação em juízo das 

parcelas vencidas e vincendas no valor que entende como devido de R$ 

436,02 ou o valor contratado, que o requerido exclua e/ou abstenha de 

incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e sua 

manutenção na posse do bem. Entretanto, analisar os pedidos de 

alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos 

a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste 

momento. Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha 

de incluir o nome do requerente nos cadastros de crédito, conforme 

entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações 

somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo 

devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o 

valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que 

não é o caso dos autos. Além disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, 

extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as 

instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de 

Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros 

remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. No 

tocante à capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o 

condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcional. 

Também, é inviável, apenas com base nas provas documentais 

produzidas pelo requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e 

que há capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também 

se relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. 

Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a 

quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue: “Art. 

330 - (...) § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, 

consoante artigo 300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora 

consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há 

qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá 

efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida. Diante 

disso, defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, que 

deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal 

j u n t o  a o  s i t e  d a  r e f e r i d a  c o n t a  ú n i c a 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 28 de agosto de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023036-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

TRANSPORTE RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023036-89.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: TRANSPORTE RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA - ME, 

VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Tendo em vista o comparecimento 

espontâneo dos executados, apresentando Embargos à Execução, 

apensos de n. 1005155-31.2018.8.11.0041, dou os executados por 

citados. II – Intime-se o exequente pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 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. AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018221-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Z L COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GISNASTICAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

FRANCIELE FRANCO SERRADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018221-78.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: Z L COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GISNASTICAS 

LTDA - ME, FRANCIELE FRANCO SERRADILHA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas 

judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os executados para pagarem 

a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 
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parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019192-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON FIDELIX DA SILVA (EXECUTADO)

JOANA EVANGELISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019192-63.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: EDSON FIDELIX DA SILVA - ME, JOANA EVANGELISTA DOS 

SANTOS, EDSON FIDELIX DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa 

judiciária pagas. 2. Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 

(três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código 

de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018573-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSQUATRO TRANSPORTE LTDA - ME (EXECUTADO)

IVO HELIO SCHAPHAUSER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018573-36.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: TRANSQUATRO TRANSPORTE LTDA - ME, IVO HELIO 

SCHAPHAUSER Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Compulsando os 

autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo término ocorrerá em 

14/08/2023. II – Defiro o pedido junto ao ID 14760837 e suspendo a 

execução nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. III – 

Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do acordo. Decorrido o referido 

prazo, intime-se o exequente pessoalmente (via Postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para informar acerca do cumprimento do acordo, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019865-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JULIO CEZAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

J C DE OLIVEIRA EVENTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019865-56.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: J C DE OLIVEIRA EVENTOS, JULIO CEZAR DE OLIVEIRA, 

GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa 

judiciária pagas. 2. Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 

(três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código 

de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020486-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER KAZUO NAKANO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020486-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

WALTER KAZUO NAKANO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. 
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Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028945-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO PEREIRA DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028945-78.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: LUCIANO PEREIRA DO CARMO Decisão Interlocutória Vistos 

etc. Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não 

localizou valores para penhora em dinheiro na conta do executado, defiro 

o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens do executado: - Luciano Pereira do Carmo, CPF n°. 

870.170.591-15. Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o 

resultado da consulta no Sistema da Delegacia da Receita Federal, bem 

ainda, para dar andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010396-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANESSA FANTACHOLI (REQUERIDO)

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 0 3 9 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EVANESSA 

FANTACHOLI Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, propôs a presente Ação de Busca e 

Apreensão em desfavor de Evanessa Fantacholi. Deferida a liminar junto 

ao ID 13616936, o bem foi devidamente apreendido, consoante certidão de 

ID 14820889. Compareceu aos autos um terceiro interessado, sr. Arlindo 

Prata Neto, alegando que é o atual proprietário do veículo apreendido, 

tendo-o adquirido da requerida desde meados do ano 2016, assumindo 

desta forma, a responsabilidade pelo adimplemento das parcelas. O 

terceiro interessado postulou pela purgação da mora, acostando aos 

autos o comprovante de pagamento do valor dado à causa, consoante ID 

14938776, bem ainda, apresentando o Documento Único de Transferência 

(DUT) do veículo, objeto da lide. Com base na decisão proferida no REsp 

1.418.593 MS, em que versa o Superior Tribunal de Justiça no 

entendimento da necessidade de pagamento da integralidade do débito 

para possibilitar a restituição do bem, não sendo suficiente o pagamento, 

tão somente, das parcelas vencidas, defiro o pedido de purgação da mora 

e diante do pagamento do valor dado à causa, defiro o pedido de 

restituição do bem ao terceiro interessado sr. Arlindo Prata Neto. 

Expeça-se Mandado de Restituição do veículo, ficando desde já 

autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. 

Autorizo a ordem de arrombamento. Autorizo, também, a utilização de 

reforço policial para cumprimento da ordem judicial, se necessário. II – Em 

seguida, intime-se o Banco requerente para que se manifeste sobre os 

documentos e valor depositado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016375-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS PEREIRA DA SILVA ELOINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016375-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JOSIAS PEREIRA DA SILVA ELOINO Sentença Vistos etc. 

Banco Itaucard S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com pedido 

liminar em face de Josias Pereira da Silva Eloino, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 14903146. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, 

tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro (SERASA) 

nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante a 

renúncia ao 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. AT/Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016420-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016420-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: THAIS CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA Sentença Vistos 

etc. Banco Toyota do Brasil S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em 

face de Thais Cristina da Silva Oliveira, no entanto requereu desistência 

do feito junto ao ID 13699851. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o apontamento 

da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição 

judicial àquele órgão (DETRAN). Ante a renúncia ao 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. AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036918-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANIA APARECIDA RIBEIRO SEVERINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036918-84.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDIVANIA 

APARECIDA RIBEIRO SEVERINO Sentença Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Edivania Aparecida Ribeiro Severino, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 13039024. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes 

ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, 

tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro (SERASA) 

nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Recolha-se o 

mandado de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato, e citação 

do réu, imediatamente, sem cumprimento. 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. AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018921-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN SUZAN NASCIMENTO CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 8 9 2 1 - 5 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HELEN SUZAN 

NASCIMENTO CERQUEIRA Sentença Vistos etc. Bradesco Administradora 

de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Helen Suzan Nascimento Cerqueira, no entanto requereu desistência do 

feito junto ao ID 14802484. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o apontamento 

da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição 

judicial àquele órgão (DETRAN). Ante a renúncia ao 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. AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018390-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA RITA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018390-36.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: SANDRA RITA DA SILVA OLIVEIRA Sentença Vistos etc. 

Banco Pan S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Sandra 

Rita da Silva Oliveira, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 

10166952. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando o apontamento da referida ação em 

seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Ante a renúncia ao 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. 

AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019781-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IARA GONCALVES PREZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019781-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: IARA 

GONCALVES PREZA Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A - Crédito, 

Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e Apreensão, em 

face de Iara Gonçalves Preza, no entanto, requereu a extinção do feito 

junto ao ID 14168540. Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução 

de mérito, com fulcro nos incisos VIII do artigo 485, do Código de Processo 

Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, 

tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Indefiro o pedido de 

levantamento do valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

tendo em vista não haver nenhum depósito nos autos. Ante a renúncia ao 

prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020714-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR FERREIRA DE SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020714-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: NAIR FERREIRA DE SALES Sentença Vistos etc. Banco 

Itaucard S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar em 

face de Nair Ferreira de Sales, no entanto requereu desistência do feito 

junto ao ID 14268528. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o apontamento 

da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição 

judicial àquele órgão (DETRAN). Ante a renúncia ao 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. AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013150-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO VILLODES DIAS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013150-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LOURENCO 

VILLODES DIAS JUNIOR Sentença Vistos etc. Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Lourenço Villodes Dias Junior, no entanto requereu desistência do feito 

junto ao ID 14088094. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o apontamento 

da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição 

judicial àquele órgão (DETRAN). Ante a renúncia ao 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. AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028263-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

LOURDES MARIA BALIEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1028263-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LOURDES MARIA BALIEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência proposta por 

Lourdes Maria Baliero em face do Estado de Mato Grosso objetivando 

assegurar, “... o agendamento em caráter de urgência da cirurgia para 

correção de trauma nos tendões supra e infraespinhais do ombro 

esquerdo em rede pública ou particular”(SIC). A autora, em 28/08/2018, às 

11h41min, atravessou petição aos autos, postulando a extinção do 

processo pela desistência da ação (id. 15004772). A decisão de id. 

15007988 reconheceu que a ação foi distribuída equivocadamente para 

este Juízo, declinando a competência para uma das varas da Fazenda 

Pública, conforme andamento salvo no sistema PJE às 13h28min. É o relato 

do necessário. Decido. Tendo em vista que a autora postulou a extinção 

do processo em momento anterior a formação da relação processual, 

homologo a desistência da ação, por derradeiro, torno sem efeito a 

decisão de id. 15007988 que declinou a competência para uma das varas 

da Fazenda Pública e, via de consequência, extingo o feito sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Autora isenta de 

custas judiciais e do ônus da sucumbência. Intime-se. Cumpra-se, uma 

vez transitado em julgado, arquivem-se os presentes autos. Cuiabá - MT, 

28 de agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido 

Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 239173 Nr: 8097-73.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO CAPITAL, S.M PEREIRA & CASTOLDI 

LTDA, ROBERTO CASTOLDI, MARLISABEL CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA EDUARDA 

MONTEIRO DA SILVA - OAB:6740/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, 

NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 Ante o exposto:a)- Conheço dos embargos declaratórios por tempestivos, 

deixo de manifestar quanto ao mérito por perda do objeto.b)- 

Considerando que as obrigações foram cumpridas, nos termos do art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil, extingo o presente feito;c)- Após 

certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação para que sejam apuradas as custas processuais e sua 

efetiva cobrança a serem pagas pelas partes requeridas, conforme 

disciplina no Capítulo II, seção 33, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

arquivando os autos, após o cumprimento das determinações exaradas na 

presente sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1259611 Nr: 24269-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR RIBEIRO DE ASSIS, JOSÉ ROBSON DE 

FIGUEIREDO, WENDEL SOARES SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIN - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:PROMOT. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LIONAY LOPES FIGUEIREDO - 

OAB:21.323/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12.895/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelos artigos 152 e 203 do 

CPC, remeto o feito à expedição de matéria para imprensa a fim de intimar 

os patronos do requerido para ciência da Certidão Negativa do Oficial de 

Justiça, com finalidade de intimação de testemunha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 71366 Nr: 4841-06.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - PROSOL, LÚCIA BEZERRA PACHE, 

APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA, JOSÉ LUIZ GOUVEIA 

ZARAMELLA, BENEDITA ARLETE VENTURA, VASCO MIL HOMENS 

ARANTES FILHO, JOACIRA BULHÕES PERRUPATO, THELMA PIMENTEL 

FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, MARIA CANDIDA SOUZA OLIVEIRA, ELUIDIL 

ELUINDA DE ALMEIDA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO ALAERTES TECHI - 

OAB:5828/MT, FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - OAB:5.819/MT, JOAREZ 

GOMES DE SOUZA - OAB:2.548/MT, LEILA FRANCISCA DE SOUZA - 

OAB:696/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, LUIZ 

ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT, NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297, NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT, NIVALDO 

DE ALMEIDA CARVALHO - OAB:3.826/MT, PAULO ROBERTO GOMES 

BEZERRA FILHO - OAB:6194

 (...)Diante da impossibilidade da penhora dos bens indicados às fls. 

2261/2264, visto que há muito tempo foram alienados a terceiros, o pedido 

de penhora dos imóveis indicados às fls. 2298/2301 merece acolhida, nos 

seguintes termos:a)- Defiro a penhora dos imóveis indicados às fls. 

2298/2301, objeto das matrículas nº 11.250, 11.249 e 11.251 junto ao 

Segundo Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Primeira Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Cuiabá, via CEI/Anoreg/MT, até o limite do 

montante perseguido; b)- Lavre-se termo de penhora, conforme determina 

o artigo 838, do Código de Processo Civil;c)- Nomeio a Executada Joacira 

Bulhões Perrupato como fiel depositária dos bens, nos termos do artigo 

840, III, do CPC;d)- determino a averbação da penhora nas matrículas dos 

imóveis de números 11.249, 11.250 e 11.251, junto ao Segundo Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da Primeira Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá, via CEI/Anoreg/MT;e)- Efetivada a penhora dos 

imóveis acima identificados, intime-se a executada, por meio de seu 

advogado, nos termos do art. 841, §1º do CPC; ef)- Da penhora, intime-se 

pessoalmente o cônjuge da executada, caso exista (art. 841, §2º, do 

Código de Processo Civil).Concretizadas as determinações supra, 

retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 739621 Nr: 36283-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL, 

KAREN RUBIN, CLEIDE SOUZA DO AMARAL, PAULO FERNANDES 

RODRIGUES, HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA, SANDRA 

DAMARES BUZANELLO, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CÉLIO JOUBERT 

FURIO - PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DE ANDRADE 

DO AMARAL - OAB:20.291/MT, ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - OAB:21437, 

GUILHERME LACERDA OLIVEIRA R. MEYER - OAB:287.501, JUAREZ 

SECHI - OAB:10.483, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - 

OAB:8.510/MT, MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ - 

OAB:11.971/MT, OTÁVIO FERREIRA MENDES - OAB:4985, RAFAEL 

RIBEIRO DA GUIA - OAB:14169, RAFAEL VILELA BORGES - 

OAB:153.893 SP, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847, RONAN DE 

OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972/O, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 Ante o exposto:a)Com o fito de inquirir a testemunha de defesa, Dra. 

Synara Vieira Gusmão, redesigno a audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 27 de novembro de 2018, às 10hs, a ser realizada na sala de 

audiências desta Vara Especializada;b)Dê-se ciência à Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso e à Dra. Synara Vieira Gusmão, Digna 

Defensora Pública, acerca da redesignação da audiência, acima 

consignada. Em respeito ao disposto no artigo 77, IX da Lei Complementar 

Estadual n.146/03, oficie-se à Digna Defensora Pública, ora testemunha de 

defesa, solicitando que, ciente da designação acima, se manifeste quanto 

possibilidade de se fazer presente em aludida oportunidade e, em caso 

negativo, desde já informe nova data e horário disponível para ser 

inquirida neste Juízo; c)Diante da possibilidade de julgamento parcial de 

mérito no presente feito, determino que o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto ao pedido 

firmado pela ré Sandra Damares Buzanello e documentos trazidos aos 

autos às fls.1.410/1.482;d)Em seguida, pelo mesmo motivo, o Estado de 

Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias, deverá se manifestar quanto 

ao pedido firmado pela ré Sandra Damares Buzanello e documentos 

trazidos aos autos às fls.1.410/1.482;e) Após a manifestação dos 

autores, ou expirado o prazo “in albis”, dê-se ciência aos demais réus 

sobre a juntada dos documentos juntados às fls. 1410/1482, bem como, 

em querendo, se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias;f) 

Deverá a Senhora Gestora, pelo menos 15 (quinze) dias antes da 

audiência, examinar o processo a fim de verificar se todas as 

providências para a sua realização foram tomadas, fazendo-se a 

conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será certificada nos 

autos, nos termos do art. 338 da CNGC.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 755499 Nr: 7532-02.2012.811.0041

 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): ANDRÉ LUIZ PRIETO, EMANOEL ROSA DE 

OLIVEIRA, HIDER JARA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL R. JUNIOR - 

OAB:9827 MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO 

CIVEL, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - OAB:10.216/MT, RAFAEL 

CATISTE TENÓRIO - OAB:16.331/MT

 Homologo, para que surta seus efeitos legais, a desistência da colheita 

dos depoimentos pessoais dos requeridos e da oitiva da testemunha Pitter 

Johnson da Silva Campos, na forma pleiteada pelo representante 

ministerial. Declaro preclusas as oitivas das testemunhas Leonel Jose de 

Campos, Alceu Soares Neto e Eli Pedrozo do Nascimento, arroladas pelo 

requerido Emanoel Rosa. Oficie-se à Comarca de Sinop/MT, solicitando a 

devolução da Carta Precatória expedida para a colheita do depoimento 

pessoal do requerido Hider Jara Dutra, independente de cumprimento. Não 

havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução 

processual. Diante da complexidade das questões de fato e de direito, 

converto os debates orais e memoriais escrito. Assim, nos termos do art. 

364, § 2º, do CPC, abra-se vista ao representante do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, para apresentar os memoriais escritos, no prazo 

de quinze (15) dias. Após, abra-se vista a Defensoria Pública, para o 

mesmo fim, no prazo de quinze (15) dias. Com o retorno dos autos, 

intimem-se os demais requeridos, via DJE, para apresentar os memoriais, 

no prazo legal. Saem os presentes intimados.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1034631-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MARCONDES METRAN (REQUERENTE)

Samir Bennett Buainain (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA SILVA DE OLIVEIRA METRAN (REQUERIDO)

FRANCISVAL DIAS MENDES (ADVOGADO(A))

JORGE DE MORAES FILHO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1034631-51.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 28 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023167-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE CASTRO VERLANGIERI CARMO (REQUERENTE)

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA FERNANDA STIVANELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1023167-93.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça , no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 28 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1023924-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JIMMY ANTONIETTI ZENITI KOBORI (REQUERENTE)

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS SIMOES FRANCO NETO (ADVOGADO(A))

SUNZANE DOS SANTOS CAMPOS ZENITI KOBORI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1023924-87.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JIMMY ANTONIETTI ZENITI KOBORI REQUERIDO: SUNZANE 

DOS SANTOS CAMPOS ZENITI KOBORI Vistos etc. Em atenção às 
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informações do id. 14960440, redesigno a solenidade do id.14618774 para 

o dia 11 de setembro de 2018, às 16:40 horas. Intimem-se, por meio dos 

ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007139-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

NILZAINE SILVA NUNES ESPERIDIAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO ROBERTO AMORIM DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1007139-50.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 28 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1019339-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. E. P. (REQUERENTE)

V. E. D. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. F. (ADVOGADO(A))

V. R. D. O. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1019339-26.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio dos seus 

patronos, para , no prazo de 5 dias, para comparecerem em juízo e retirar 

os Formais de Partilha expedidos. CUIABÁ, 28 de agosto de 2018 

(assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008845-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARLINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA PALMIRA APARECIDA BETARELLI DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADRIANA ALINE DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANDERSON EVERTON DA SILVA (TESTEMUNHA)

ANA CLAUDIA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1008845-05.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [LIMINAR, Tutela e Curatela] 

PARTE AUTORA: ANTONIO ARLINDO DA SILVA PARTE RÉ: ANGELA 

PALMIRA APARECIDA BETARELLI DA SILVA INTIMANDO(A, S): 

TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

23/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 100,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela proposta, perante este Juízo, por Antonio Arlindo da Silva, em 

benefício de sua esposa, Angela Palmira Aparecida Betarelli da Silva, 

ambos devidamente qualificadas nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos. A ação fora recebida, através da decisão id. 5805483, que 

nomeou o requerente como curador de Angela Palmira Aparecida Betarelli 

da Silva. Nomeado curador especial, este apresentou contestação por 

negativa geral no id. 10491252. No id. 5595231 encontra-se o relatório 

médico, comprobatório da incapacidade da beneficiária, demonstrando que 

a curatela foi diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral e Paralisia 

Cerebral (CID 10I64.0 e CID 10G80.2). Na fase de instrução processual, 

fora encartado aos autos, o relatório de estudo psicológico id. 9726139. 

Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo deferimento 

do pedido de curatela, conforme parecer id. 10945762. É o relatório. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Antonio Arlindo da Silva, em benefício de sua esposa, Angela Palmira 

Aparecida Betarelli da Silva, ambos devidamente qualificadas nos autos. A 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. O douto Ministério Público 

se fez presente em todas as fases processuais e, opinou favoravelmente 

ao deferimento do pedido curatela, em face da tomada de decisão apoiada 

não ser a mais adequada, ante o estado de ausência de discernimento de 

Angela Palmira Aparecida Betarelli da Silva. O relatório médico de id. 

5595231, corroborado pelo relatório de estudo psicológico de id. 9726139, 

demonstram que a curatelanda necessita de uma pessoa para 

representá-la nos atos da vida civil, uma vez que esta não consegue 

expressar a sua vontade, em face de seu quadro de acidente vascular 

cerebral e paralisia cerebral que fora acometida (id. 5595231), 

evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de curatela. 

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de ANGELA PALMIRA APARECIDA 

BETARELLI DA SILVA, declarando-a absolutamente incapaz de exercer os 

atos da vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe como 

curador, sua esposa ANTONIO ARLINDO DA SILVA. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 

do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem custas. 

P. R. I. C. Cuiabá - MT, 06 de dezembro de 2017. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020991-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA NABARRETE (REQUERENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI NABARRETE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FERNANDA NABARRETE SOUZA MARTINI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1020991-15.2016.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: MADALENA NABARRETE PARTE RÉ: DAVI NABARRETE SOUZA 

INTIMANDO(A, S):TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO:23/11/2016 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Madalena 

Nabarrete, em benefício de seu filho, Davi Nabarete Souza, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos. 

A ação fora recebida, através da decisão de id. 4265532, que nomeou a 

requerente como curadora de Davi Nabarete Souza. Oficiado o INSS, em 

busca informações, acerca da existência de auxílio previdenciário, fora 

informado pela instituição no id. 4771073, que não há benefício, em favor 

do curatelado. No id. 10388646 fora nomeado curador especial que, 

apresentou contestação por negativa geral, no id. 10491359. Realizado 

estudo social (id. 4771073), constatou-se que a requerente supre as 

necessidades do curatelado, tendo total aptidão para o encargo de 

curadora. Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido de curatela, conforme parecer id.10964290. É o 
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relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este 

Juízo, por Madalena Nabarrete, em benefício de seu filho, Davi Nabarete 

Souza, ambos devidamente qualificados nos autos. A Lei nº 13.146/2015 

– Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere às pessoas 

absolutamente incapazes, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. O douto Ministério Público se fez 

presente em todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao 

deferimento do pedido curatela, por entender que a tomada de decisão 

apoiada não seria a forma mais adequada, em face do diagnóstico de 

síndrome de willians (CID 10Q93.5), de Davi Nabarete Souza. O relatório 

médico de ids. 4163208 e 4163231, corroborado pelo estudo social, 

demonstram que o curatelando necessita de um curador para 

representa-lo nos atos da vida civil, uma vez que este não consegue 

expressar a sua vontade, em face de seu quadro de saúde, 

evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva. Diante do 

exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil 

e, decreto a curatela de DAVI NABARRETE SOUZA, declarando-o 

impossibilitado de exercer os atos da vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º 

e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

razão pela qual nomeio-lhe como curador, sua mãe MADALENA 

NABARRETE. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o § 3º do art. 755 do CPC. Transitada em julgado, após 

as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Sem Custas. P. R. I. C. Cuiabá - MT, 12 de 

dezembro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 

2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003046-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVINA ANGELICA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1003046-78.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: VANDERLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS SANTANA PARTE RÉ: 

ALVINA ANGELICA DE OLIVEIRA INTIMANDO(A, S):TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/02/2017 VALOR 

DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, 

perante este Juízo, por Vanderleia de Oliveira Campos Santana, em 

benefício de sua avó Alvina Angelica de Oliveira, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/16. 

A ação fora recebida, através da decisão de fls. 17, que nomeou a 

requerente como curadora de Alvina Angelica de Oliveira. No id. 10093331 

fora apresentada contestação por negativa geral, pelo curador nomeado. 

Na fase de instrução processual, fora realizado o estudo social. No 

referido estudo id. 6033104, consta que a requerida recebe todos os 

cuidados necessários para o seu bem-estar: Sendo assim ficou constado 

que a requerente vem disponibilizando todos os cuidados que a avó 

necessita para que tenha uma melhor qualidade de vida (atenção, amor e 

carinho), bem como, administrando os seus benefícios previdenciários 

(pensionista e aposentada – dois salários mínimos), em prol do seu 

bem-estar. Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido de curatela, conforme parecer de fls. 34/35. É o 

relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este 

Juízo, por Vanderleia de Oliveira Campos Santana, em benefício de sua 

avó Alvina Angélica de Oliveira, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade 

de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, 

visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão 

apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre 

outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. O douto 

Ministério Público se fez presente em todas as fases processuais e, 

opinou favoravelmente ao deferimento do pedido curatela, por entender 

que a tomada de decisão apoiada não seria suficiente, para resguardar os 

interesses da beneficiária, em face da doença de Alzheimer (CID-G30). O 

relatório médico de fls. 13, corroborado pelo interrogatório de fls. 27, 

demonstram que a curatelanda necessita de uma pessoa para 

representá-la nos atos da vida civil, uma vez que esta não consegue 

expressar a sua vontade, em face de seu retardo mental, evidenciando-se 

a pertinência da presente medida protetiva de curatela. Diante do exposto 

e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e, 

decreto a curatela de ALVINA ANGELICA DE OLIVEIRA, declarando-a 

curatelada para de exercer os atos da vida civil, na forma dos arts. 84, § 

1º e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

razão pela qual nomeio-lhe como curadora, sua filha VANDERLEIA DE 

OLIVEIRA CAMPOS SANTANA. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 do CPC. Transitada em 

julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá - MT, 29 de 

novembro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito. Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração, 

opostos, perante este Juízo, por Vanderlei de Oliveira Campos Santana, 

em decorrência da decisão final de id.10803941. Pretende o embargante a 

revisão da sentença referida, sob à alegação de erro, pois não constaram 

os números dos ids referidos. Diante do exposto, nos termos do art. 1022, 

inciso III, do Código de Processo Civil, conheço e dou provimento aos 

embargos declaratórios, ficando assim redigida a sentença que constou 

erro material: “Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante 

este Juízo, por Vanderleia de Oliveira Campos Santana, em benefício de 

sua avó Alvina Angelica de Oliveira, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos de id. nº 4771958 e 4772060. A 

ação fora recebida, através da decisão de id. 4779646, que nomeou a 

requerente como curadora de Alvina Angelica de Oliveira. No id. 10093331 

fora apresentada contestação por negativa geral, pelo curador nomeado. 

Na fase de instrução processual, fora realizado o estudo social. No 

referido estudo id. 6033104, consta que a requerida recebe todos os 

cuidados necessários para o seu bem-estar: Sendo assim ficou constado 

que a requerente vem disponibilizando todos os cuidados que a avó 

necessita para que tenha uma melhor qualidade de vida (atenção, amor e 

carinho), bem como, administrando os seus benefícios previdenciários 

(pensionista e aposentada – dois salários mínimos), em prol do seu 

bem-estar. Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido de curatela, conforme parecer de id 10709927. É o 

relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este 

Juízo, por Vanderleia de Oliveira Campos Santana, em benefício de sua 

avó Alvina Angélica de Oliveira, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade 

de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, 

visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão 

apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre 

outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. O douto 

Ministério Público se fez presente em todas as fases processuais e, 

opinou favoravelmente ao deferimento do pedido curatela, por entender 

que a tomada de decisão apoiada não seria suficiente, para resguardar os 

interesses da beneficiária, em face da doença de Alzheimer (CID-G30). O 

relatório médico de 4771958, corroborado pelo estudo psicossocial de id. 

6033104, demonstram que a curatelanda necessita de uma pessoa para 

representá-la nos atos da vida civil, uma vez que esta não consegue 

expressar a sua vontade, em face de seu retardo mental, evidenciando-se 

a pertinência da presente medida protetiva de curatela. Diante do exposto 

e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e, 

decreto a curatela de ALVINA ANGELICA DE OLIVEIRA, declarando-a 
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curatelada para de exercer os atos de natureza patrimonial e negocial, na 

forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, razão pela qual nomeio-lhe como curadora, sua 

filha VANDERLEIA DE OLIVEIRA CAMPOS SANTANA. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 

do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem custas. 

P. R. I. C. Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2017. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito”. A presente decisão é 

parte integrante da sentença proferida, ante seu teor complementar, 

devendo permanecer, no mais, todos os termos da decisão questionada. 

P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de dezembro de 2017. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito Eu, DEBORA 

VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1087284 Nr: 4865-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPPS, MSDS, GRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 Código 1087284

Espécie Ação de Execução de Alimentos

Exequente Klara Paz Paulino Silva

Executado Odenilson Paulino Silva

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Klara Paz 

Paulino Silva, representada por Manoel Santana da Silva e Gonçalina Rosa 

Paz da Silva, em desfavor de Odenilson Paulino Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Buscou a exequente, o pagamento coercitivo dos alimentos que seu 

genitor se obrigou a fornecer, para o custeio de suas necessidades 

materiais cotidianas, pelo rito da constrição pessoal.

A ação fora recebida, através da decisão de fls. 22 que, determinou a 

citação do executado, para o pagamento da verba alimentícia, sob pena de 

decretação de sua prisão civil.

Em petição de fls. 92/93, 98/99 as partes informam que, se compuseram, 

postulando pela revogação da ordem prisional e consequente extinção da 

presente ação.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

924, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, ante a 

comprovação de quitação integral da obrigação alimentar exequenda.

Devidamente comprovado o cumprimento da ordem prisional nos moldes 

da certidão de fls.90, o executado ODENILSON PAULINO SILVA, deverá 

ser imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso, servindo cópia da presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação.

Proceda-se ao levantamento de eventuais restrições efetivadas em nome 

do executado, junto às empresas de proteção ao crédito ou recolhimento 

dos mandados de prisão encaminhados para cumprimento.

 Notifique-se o digno Ministério Público.

Sem custas.

 P.R.I.C.

 Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1087284 Nr: 4865-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPPS, MSDS, GRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 Código 1087284

 Vistos etc.

INTIME-SE o culto advogado da parte exequente, para que, se manifeste 

nos autos, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, acerca do 

acordo encartado às fls.92/93 e recibo de fls.94, advertindo-se que, seu 

silêncio será entendido como quitação do débito, com expedição de alvará 

de soltura.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1136719 Nr: 25949-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZ, FMFDZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18.219/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CEZAR RODRIGUES - 

OAB:23456/O, Yaná Christina Eubanck Gomes - OAB:5.495

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, diante do pagamento integral do débito ora executado.INDEFIRO o 

pedido de condenação do requerido em litigância de má-fé.CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

dos alimentos objeto desta ação, correspondentes a doze prestações. 

Ciência ao ilustre Ministério Público.Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente, de nova determinação.Custas pelo requerido. 

P.R.I.C.Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025675-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA OAB - 604.279.141-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOILSON DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Autos nº 1025675-46.2017.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Alimentos] EXEQUENTE: I. P. S., REPRESENTANTE: MARIA 

APARECIDA PEREIRA EXECUTADO: NOILSON DA SILVA INTIMANDO(A, 

S): NOILSON DA SILVA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/08/2018 

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 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, PAGAR O DÉBITO, no valor de R$ 1.030,96 (um mil 

e trinta reais e noventa e seis centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver (art. 523, caput, do CPC), 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento integral do quantum devido, 

voluntariamente, será expedido, desde logo, mediante prévia 

apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado (art. 

524 do CPC), mandado de penhora e avaliação, para penhora de tantos 

bens quantos bastem para pagamento do valor devido/executado, (§3º do 

art. 523 do CPC), em observância inclusive dos bens que tiverem sido 

indicados pelo exequente (art. 524, VII, CPC). 3. O Executado poderá 

apresentar IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, nos próprios 

autos, após o término do prazo para o pagamento voluntário, 

independentemente de nova intimação, nos termos do art. 525 do CPC. 4. 
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Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele 

pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado 

será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. O disposto no § 

1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do 

executado, que se reputa intimado. Considera-se realizada a intimação a 

que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço 

sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo 

único do art. 274. (art. 841 e §§ do CPC). 5. Recaindo a penhora sobre 

bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do 

executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de 

bens (art. 842 do CPC). RESUMO DA INICIAL: I. P. S., representado por sua 

Genitora, Sra. MARIA APARECIDA PEREIRA, interpôs a presente ação de 

Execução de Alimentos contra NOILSON DA SILVA requerendo o 

pagamento do valor de R$ 856,24 (oitocentos e cinquenta e seis reais e 

vinte e quatro centavos), referentes às parcelas em atraso de 

fevereiro/2017 à maio /2017, sob pena de penhora. DESPACHO: "Vistos 

etc. Defiro o pedido constante do id 10516422. Promova-se pesquisa, 

junto ao sistema INFOJUD / SIEL, visando a obtenção de informações, em 

relação ao endereço do requerido. Oficie-se, o douto Ministério do 

Trabalho, requisitando-se informações, em 05 (cinco) dias, acerca da 

existência de eventual vínculo empregatício do requerido. Os autos 

permanecerão em gabinete até que a informação do endereço do 

requerido seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ). Frustrada as buscas acima mencionadas, 

cite-se o executado, por edital, pelo prazo de 20 (vinte dias). Faça constar 

do edital a advertência de que será nomeado curador especial em caso de 

revelia. Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

nomeio-lhe como curador especial, nos termos do art. 72, II, do Código de 

Processo Civil, à culta Defensora Pública, Drª Gislaine Figueira Desto, que 

deverá ser intimada para apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob às homenagens deste Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 1 de 

dezembro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito." OBSERVAÇÕES: Em caso de revelia será 

nomeado curador especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC. Eu, 

DEBORA VIEGAS DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 13 de agosto de 2018 . 

(assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1023924-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JIMMY ANTONIETTI ZENITI KOBORI (REQUERENTE)

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS SIMOES FRANCO NETO (ADVOGADO(A))

SUNZANE DOS SANTOS CAMPOS ZENITI KOBORI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1023924-87.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JIMMY ANTONIETTI ZENITI KOBORI REQUERIDO: SUNZANE 

DOS SANTOS CAMPOS ZENITI KOBORI Vistos etc. Em atenção às 

informações do id. 14960440, redesigno a solenidade do id.14618774 para 

o dia 11 de setembro de 2018, às 16:40 horas. Intimem-se, por meio dos 

ilustres advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1028027-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI (ADVOGADO(A))

JEOMERSON FREITAS DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MÁRCIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1028027-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JEOMERSON FREITAS 

DUARTE REQUERIDO: MÁRCIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Alteração de Horário de Visitas c/ Pedido de Tutela 

de Urgência, proposta por Joemerson Freitas Duarte, em desfavor de 

Márcia Maria Souza de Oliveira, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A presente ação foi distribuída para esta Vara Judicial. Todavia, o 

referido processo insere-se no âmbito de competência as Varas de 

Infância e Juventude, nos termos do disposto pelo art. 148 c/c 98, da Lei 

8.069/90 (ECA), que dispõe que: Art. 148. A justiça da Infância e da 

Juventude é competente para: (...) Parágrafo único. Quando se tratar de 

criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a 

Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: a)Conhecer de pedidos 

de guarda e tutela. Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao 

adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei 

forem ameaçados ou violados: (...) II – por falta, omissão ou abuso dos 

pais ou responsável. Diante do exposto, declino da competência para 

processar e julgar o presente pedido, determinando a imediata remessa 

dos autos ao juízo da Infância e Juventude desta comarca. Procedam-se 

as baixas e anotações legais. Cumpra-se com a urgência que a situação 

requer. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036915-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

DAVI NACOR SANTOS CARVALHEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE (ADVOGADO(A))

JUMARA SANDRINHA DE SOUSA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024244-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. F. (AUTOR(A))

M. R. V. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. R. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS AUTOS 

N.º 1024244-74.2017.8.11.0041 ESPÉCIE: Alimentos PARTE REQUERENTE: 

ADRIANE LIMA FIGUEIRA PARTE REQUERIDA: HUDSON RODRIGUES DA 

SILVA INTIMANDA: Parte autora: ADRIANE LIMA FIGUEIRA, brasileira, 

portadora do documento de identidade nº 1700900-6 SSP/MT, devidamente 

inscrita no CPF sob o nº 025.566.911-90, atualmente residindo em lugar 

incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAR a parte autora: ADRIANE LIMA 

FIGUEIRA, atualmente residindo em lugar incerto e não sabido, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, após o prazo do presente edital, promover o 

regular andamento do processo, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018. Mirelli Silva Gestora Judiciária 

Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 803685 Nr: 10143-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GVSDO, ASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê-se vista ao exequente pelo prazo de 10 (dez) dias.

Após, dê-se a vista ao ilustre Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1056436 Nr: 49331-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNDS, SNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE ASSIS MORAIS - 

OAB:35.426

 Diante do exposto, em consonância com o parecer do ilustre Ministério 

Público e com base no § 3º do art. 528 do Código de Processo Civil e art. 

5º, inciso LXVII da Constituição Federal, decreto a prisão civil do 

alimentante-devedor pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até quitação integral 

da dívida.Expeça-se mandado de prisão por meio do sistema BNMP 2.0 do 

CNJ, consignando-se que o débito é o constante do cálculo, acostado à 

petição de fls. 46/51, mais as prestações vencidas, após a referida 

atualização do débito.Expeça-se ofício à Autoridade Policial competente, 

solicitando o cumprimento desta decisão, ressalvando que a custódia 

deverá ser cumprida no estabelecimento mais próximo da residência do 

executado ou no Centro de Ressocialização de Cuiabá (antiga Cadeia 

Pública do Carumbé), porém, separado dos demais presos 

comuns.Promova-se o necessário para que o débito seja protestado (CPC, 

art. 528, §1º).Promova-se, ainda, a consulta sobre vínculos empregatícios 

do executado no sistema CAGED/MTE.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 25 

de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

NelianJuíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 949944 Nr: 60333-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVMDML, JMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3.822

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta perante este Juízo 

por Sophia Vitporia Moreira de Magalhães Leite, representada por sua 

genitora Jessica Moreira de Magalhães, em desfavor de Roberto da Silva 

Leite, todos devidamente qualificados nos autos.

Busca a exequente o recebimento de obrigação alimentícia, pelo rito da 

constrição pessoal, conforme se verifica da decisão de fls. 23.

O requerido foi devidamente intimado (fls. 33) e, apresentou justificativa 

em fls.34/41, alegando a impossibilidade de pagamento do débito, por este 

se encontrar desempregado.

A parte exeqüente, se manifestou em fls. 42/44, onde não aceitou a 

justificativa apresentada pelo executado.

Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou favoravelmente 

ao decreto prisional (fls. 49vº).

 Relatei o necessário.

 D E C I D O.

 Não há nos autos, qualquer elemento capaz de afastar a 

responsabilidade deste, quanto à obrigação alimentar pretendida.

 Assim, ante a impontualidade da prestação de alimentos e, tendo esta 

caráter vital para o exequente, decreto a prisão civil do alimentante 

ROBERTO DA SILVA LEITE, com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVII da 

Constituição da República e art. 528, §§ 3º e 7º do CPC, pelo prazo de 30 

(trinta) dias.

 Expeça-se o competente mandado de prisão, cientificando-se o devedor 

de que, o cumprimento da custódia não o exime do pagamento das 

prestações vencidas ou vincendas.

 Paga a prestação alimentícia em atraso, no valor de R$ 11.228,33 (onze 

mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), 

correspondentes aos meses de agosto/2013 a junho/2018, bem como as 

parcelas que vencerem até o integral cumprimento da obrigação alimentar, 

suspenda-se o cumprimento da ordem de prisão.

 Defiro, desde já, o auxílio da força pública, para cumprimento da presente 

medida.

Notifique-se o douto Parquet.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1039975 Nr: 41605-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDDC, GCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYDIO HONORIO SANTOS - 

OAB:OAB N° 2188 MT

 Diante do exposto, em consonância com o parecer do ilustre Ministério 

Público defiro o requerimento de fl. 66.Considerando a implantação do 

novo sistema nacional de mandados de prisão, expeça-se novo mandado 

de prisão diretamente no Sistema BNMP 2.0, consignando-se que o débito 

é o constante do cálculo, acostado à petição de fls. 46/48, mais as 

prestações vencidas, após a referida atualização do débito.Expeça-se 

ofício à Autoridade Policial competente, solicitando o cumprimento desta 

decisão, ressalvando que a custódia deverá ser cumprida no 

estabelecimento mais próximo da residência do executado ou no Centro de 

Ressocialização de Cuiabá (antiga Cadeia Pública do Carumbé), porém, 

separado dos demais presos comuns.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 25 

de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

NelianJuíza de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 959779 Nr: 4704-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCDS, OBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515, JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - OAB:6948/MT, 

SAMANTHA MARA DA CUNHA ROMAN - OAB:17172/E

 Processo nº. 4704-28.2015 – Código 959779

 Vistos.

 Intime-se a parte requerente pessoalmente, por carta com aviso de 

recebimento, para regularização processual, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção.

 Na mesma comunicação faça constar que, a exequente deverá 

apresentar planilha de cálculo, caso haja valor remanescente a receber, 

tomando como termo final a sentença de exoneração ou informar a 

quitação integral da dívida.

 Se a correspondência não for entregue no endereço fornecido no 

processo por motivo de mudança, publique-se edital, nos mesmos termos.

 Se por outro motivo a carta for devolvida, intime-se por oficial de justiça.

 Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se conclusão.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 893696 Nr: 25687-82.2014.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: LGR, TR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA VENZO GARCIA - 

OAB:MT/13.730, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 893696

Vistos etc.

Em consonância com o parecer do nobre Promotor de Justiça, lançado à fl. 

70, defiro o requerimento de fl. 68.

Proceda-se com o necessário à citação do requerido, no endereço 

informado à fl. 68.

 Considerando tratar-se de processo incluso na Meta 02 de 2018, 

cumpra-se com urgência.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 840235 Nr: 44652-45.2013.811.0041

 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: VADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.590-B, ADRIANA LOPES SANDIM - OAB:4.428, 

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522, NAIME 

MARCIO MARTINS MORAES - OAB:3847 MT, RAPHAEL FERNANDES 

FABRINE - UNIJURIS - OAB:6667-A, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 840235

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Curatela, proposta perante este juízo por Valdecy 

Alta da Cruz Silva, em favor de sua mãe, Guilhermina Lúcia da Cruz, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 93/95, a parte requerente, informa a ocorrência do óbito da 

curatelanda e postula pela extinção da presente ação.

Diante do exposto, julgo extinta a presente ação, com fundamento no art. 

485, inciso IX do Código de Processo Civil, em face do óbito da 

beneficiária, inviabilizando o seguimento e desenvolvimento válido e 

regular da presente ação.

Via de consequência revogo parte da decisão liminar de fls. 26, que 

nomeou o autor como curador provisório da curatelanda.

 Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Sem custas.

 P.R.I. C.

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1155775 Nr: 34234-43.2016.811.0041

 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: SUZANA NUNES REINERS, ANELISE REINERS PINTO, 

SUZANA NUNES REINERS, AMRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELKE MARIA DE SOUZA KUBITZ 

CORREA - OAB:21,551, SIRLEI CABRAL MORAIS E SILVA - 

OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 34234-43.2016.811.0041 - Código 1155775

 Vistos etc.

Suzana Nunes Reiners, Anelise Reiners Pinto, Andrey Marlon Reiners 

Pinto, devidamente qualificados, formularam o presente pedido de Alvará 

Judicial, para o fim de levantamento e saque de numerário remanescente, 

junto à Caixa Econômica Federal, e Banco Itaú, da titularidade de 

Athenogenes Cristovam Pinto, falecido em 29.07.2016, sob os 

fundamentos lançados na inicial.

 Determinada a expedição de ofício aos Bancos (fl. 59), a ordem foi 

devidamente atendida pela Caixa Econômica Federal (fl. 64), e pelo Banco 

Itaú (fl. 79).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 A inicial veio instruída com fotocópias da certidão de óbito do falecido (fls. 

25), procuração e documentos pessoais das partes (fls. 11/23), bem 

como, informações da Caixa Econômica Federal e Banco Itaú, informando 

a existência de saldo, em nome do falecido, de cuja análise verifica-se a 

legitimidade das partes.

 Observando-se os documentos carreados aos autos, é possível concluir 

que os requerentes são os herdeiros legais do falecido.

Assim, estando preenchidos os requisitos legais exigidos para a espécie, 

defiro o pedido de alvará formulado na inicial, para autorizar o saque dos 

valores creditados às fls. 64 e 79, perante à Caixa Econômica Federal e 

Banco Itáu, da titularidade de Athenogenes Cristovam Pinto.

 Dispensada a manifestação do Ministério Público, por não haver interesse 

de incapaz.

 Expeça-se de imediato o alvará, conforme deliberação supra. Ao alvará 

deverá ser juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita 

integralmente.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo.

 Defiro aos postulantes a gratuidade da justiça.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 787053 Nr: 40968-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRSP, GISLENE PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FRANCISCO SAMPAIO PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10842, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a requerente a manifestar, haja vista o decurso 

de prazo da suspensão dos autos, devendo na oportunidade requerer o 

que entender de direito, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 38235 Nr: 12409-68.2001.811.0041

 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: DNQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBMDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA LIMA BUENO - 

OAB:20806/O, Duílio Piato Júnior - OAB:3719, ELIANA FERREIRA 

NEVES - OAB:10474, JESSIKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRE 

FARIAS - OAB:16.296/MT, Maria Eduarda Ramalho Queiróz - 

OAB:17175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSYKA LINDAURA C. SODRÉ 

FARIAS - OAB:16.296

 Nesse cenário, considerando a existência de herdeiro incapaz, DEFIRO o 

pedido de fl. 920, já que o inventário necessita de providências à sua 

conclusão e, via de consequência, REMOVO a herdeira Denize Queiroz 

Costa da inventariança, e NOMEIO a herdeira Dione Francisca Maranhão 

de Queiroz Almeida ao seu exercício, devendo prestar compromisso, em 

05 (cinco) dias.INTIME-SE a inventariante nomeada, para que junte aos 

autos o termo de curatela do herdeiro Marcos, assim como, para que dê 

cumprimento à decisão de fls. 820/821.CERTIFIQUE-SE quanto à expedição 

de ofício ao Sicredi e sendo positiva e não havendo resposta, RETERE-SE, 

sob pena de responder o responsável pelo crime de desobediência. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018. Angela 
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Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 757820 Nr: 10028-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSÉ DA SILVA, ELIZABETH LONDON DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, JOSÉ WILZEM MACOTA - 

OAB:7.481-B/MT, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:0851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de ação de divórcio desarquivada em razão do requerimento 

formulado na petição de fls. 179/182, na qual o seu subscritor requer a 

juntada de documentos atendendo determinação deste juízo.

Contudo, analisando o caderno processual, verifica-se que não houve 

qualquer determinação nesse sentido.

Importa observar, ainda, que atendendo pedido do requerente, foi 

autorizada à fl. 167 a retificação do formal de partilha (fl. 175), em 

conformidade com a nota de devolução do 7º Serviço Notarial e Registral 

de Imóveis, juntada à fl. 105.

Diante do exposto, intime-se o subscritor da petição de fl. 179 para que 

esclareça o requerimento nala formulado, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, retorne o processo ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 766762 Nr: 19534-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSDS, LDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10948 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017 impulsiono o 

presente feito para intimar a requerente para que, dentro do prazo de 15 

dias, manifeste acerca da cota ministerial de fls. 127.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 771413 Nr: 24480-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFCADJ, GDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEIA LUFT - OAB:14.512, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Vistos etc.

Em consonância com o parecer do douto Ministério Público , determino seja 

remetida cópia do mandado de prisão à Delegacia de Capturas da 

POLINTER em Cuiabá e Várzea Grande, para as providências de sua 

alçada.

Com as providências, intime-se a parte exeqüente, para requerer o que de 

direito.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1047566 Nr: 45207-91.2015.811.0041

 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: NCPCDL, VCDL, NCPCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11264, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte requerida para manifestar 

sobre a petição de fls. 181/184, no prazo legal. Após, dê-se vista ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1194332 Nr: 2834-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBF, HBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:13582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer do ilustre Ministério 

Público e com base no § 3º do art. 528 do Código de Processo Civil e art. 

5º, inciso LXVII da Constituição Federal, decreto a prisão civil do 

alimentante-devedor pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até quitação integral 

da dívida.Expeça-se mandado de prisão por meio do sistema BNMP 2.0 do 

CNJ, consignando-se que o débito é o constante do demonstrativo de fl. 

45, mais as prestações que venceram no curso do processo.Expeça-se 

ofício à Autoridade Policial competente, solicitando o cumprimento desta 

decisão, ressalvando que a custódia deverá ser cumprida no 

estabelecimento mais próximo da residência do executado ou no Centro de 

Ressocialização de Cuiabá (antiga Cadeia Pública do Carumbé), porém, 

separado dos demais presos comuns.Expeça-se o necessário para que o 

débito seja protestado (CPC, art. 528, §1º).Promova-se a consulta sobre 

v í n c u l o s  e m p r e g a t í c i o s  d o  e x e c u t a d o  n o  s i s t e m a 

CAGED/MET.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza de Direito 

em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1038924 Nr: 41092-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDOD, JMMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta S. de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 19.174, MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174/MT, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Eduardo de 

Oliveira Dalmoro, representado por sua genitora Jessica Marrone Macedo 

de Oliveira, em face de Jeferson Dalmoro, devidamente qualificados na 

inicial.

Instado a se manifestar o ilustre Ministério Público se pronunciou 

favoravelmente à homologação do acordo, por entender que atende aos 

interesses do infante, conforme se observa das fls. 78-79.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, III letra “b” do CPC, HOMOLOGO por sentença, o acordo 

firmado entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

e determino a suspensão da presente ação executiva, pelo prazo de 22 

(vinte e dois) meses, nos termos do art. 921, inciso III e § 1º do CPC.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente, por meio de 

sua digna Defensoria Pública, para que, se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do seu interesse no prosseguimento da presente 

ação, requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Remeta-se ao arquivo provisório, com baixa no relatório mensal.

 Sem custas.

P.R.I.C.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1045164 Nr: 43976-29.2015.811.0041

 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: RADDNN, FNDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Shirlei F. da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Vistos Rosa Adriana Dias do Nascimento Neves propôs a 

presente Ação de Interdição em face de Florentino Nunes do Nascimento. 

Relatou que o requerido é seu genitor, e que o mesmo é portador de 

sequelas de doença cerebrovasculares, CID: I.69, enfermidade que 

compromete sua capacidade intelectual, o tornando depende de terceiras 

pessoas na gerência de sua vida, motivo pelo qual se justifica a presente 

ação. À fl. 16 foi deferida a curatela provisória e designada audiência de 

interrogatório, cuja ata está encartada à fl. 25. Às fls. 27/29 consta 

relatório do estudo psicossocial. À fl. 31 o Ministério Público opinou pela 

realização de perícia médica É o relatório D E C I D O Em que pese o zeloso 

parecer Ministerial de fl. 51, pela realização de perícia médica judicial, 

analisando os documentos que instruem os autos, verifico que se mostra 

desnecessária sua realização neste caso específico, haja vista que os 

atestados médicos que instruem a inicial (fls. 12/14), associados à 

aferição pessoal do estado de saúde do requerido por este juízo na 

audiência de entrevista (fl. 25), mais o relatório do estudo psicossocial 

(fls. 27/29), dão o supedâneo necessário a prolação da sentença, sem 

necessidade de maiores dilações probatórias. Realmente compactuo com 

o digno Promotor de Justiça no entendimento de imprescindibilidade da 

realização de perícia médica que ateste a deficiência do interditando, mas 

existem situações em que a gravidade da doença está latente nos autos, 

que só de olhar a condição que se apresenta a pessoa a ser interditada, é 

possível extrair seu grau de debilidade e a irreversibilidade do estado 

enfermo, como no presente caso. Nesse sentido, partilho o entendimento 

externado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:CIVIL E 

PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1183 DO CPC. NÃO 

REALIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.1 - Constatado pelas 

instâncias ordinárias que o interditando, por absoluta incapacidade, não 

tem condições de gerir sua vida civil, com amparo em laudo pericial 

(extrajudicial) e demais elementos de prova, inclusive o interrogatório de 

que trata o art. 1181 do Código de Processo Civil, a falta de nova perícia 

em juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade 

dispensável (art. 244 do CPC). 2 - Recurso especial não conhecido. (REsp 

253.733/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/03/2004, DJ 05/04/2004, p. 266) Extrai-se da preambular, 

que o requerido sofreu um acidente vascular cerebral – AVC e desde 

então não fala mais, tem seus membros do lado direito do corpo 

paralisados, usa fralda o tempo todo, não consegue fazer sua higiene, se 

locomove apenas com cadeira de rodas, de maneira que depende de 

terceira pessoa para gerir sua vida em todos os sentidos. No laudo pericial 

acostado às fls. 27/29, constam as seguintes informações:“XVII. Parecer 

Técnico Psicológico: (...).Desta forma, verifica-se que o Senhor Florentino 

está em estado de vulnerabilidade física e psíquica. Apresenta 

comprometimento da função cognitiva, emocional, social e motivacional 

que também podem estar relacionados ao transtorno comportamental. 

(...).” Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, 

não resta dúvida sobre a necessidade de decretar a interdição do 

requerido, frente à inegável limitação física e psíquica, que o torna 

dependente de terceiras pessoas para a realização dos atos pertinentes à 

sua vida civil e particular. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, por 

conseguinte, decreto a interdição de Florentino Nunes do Nascimento, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil e nomeio como Curadora definitiva ao requerido, a senhora Rosa 

Adriana Dias do Nascimento Neves. Por fim declaro extinto o processo 

com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. Sem custas P.I.C Cuiabá, MT, 13 de março de 

2018Sergio Valério Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1169912 Nr: 40136-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADSM, NDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ADEMAR GOULART - 

OAB:13269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):A TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:MIRELLI SILVA, GESTORA JUDICIÁRIA

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Sentença: Visto Lenir Alves de Souza 

Martins propôs a presente Ação de Interdição em face de Nescy de Lima 

Cardoso. Relatou que a requerida é sua mãe, e que é portadora de 

Alzheimer CID 10 G30, e conforme atestado médico expedido pelo Dr. Alcir 

Barion CRM/MT 2200 não se locomove, não fala e encontra-se acamada, 

impossibilitada de se locomover, a tornando depende de terceiras pessoas 

na gerência de sua vida, motivo pelo qual se justifica a presente ação. À 

fl. 18 foi deferida a curatela provisória e determinada a realização do 

estudo psicossocial. Às fls. 22/23 foi acostado o relatório de estudo 

psicossocia À fl. 24 foi lançado parecer Ministerial pela procedência da 

ação de interdição, a fim de nomear a Sra. Lenir Alves de Souza Martins 

curadora definitiva de sua mãe Nescy de Lima Cardoso. É o relatóri D E C I 

D Extrai-se dos documentos de fls. 14/15 referente aos laudos médicos 

que acompanham a inicial e do estudo psicossocial de fls. 22/23, que a 

requerida é portadora da doença de Alzeimer CID G30, não se locomove, 

não tem autonomia e não fala, fato que compromete seu desenvolvimento 

intelectual, de maneira que depende de terceira pessoa para orientá-la. No 

relatório psicossocial acostado às fls. 22/23, constam as seguintes 

informações:“....Relata que seus genitores reside em sua companhia há 12 

anos, e que a interditando está acamada há 02 anos, por motivo da 

doença Alzheimer, que além dessa doença ela possui câncer de pele, que 

já fez vários procedimentos cirúrgicos. Que faz uso de remédio continuo 

para hipertensão. Que faz uso de fralda geriátrica.

(...)Não foi possível estabelecer diálogo com a interditando, por não 

possuir lucidez.

(...)Diante dos estudos realizados, pudemos, verificar que, Srª Nescy 

(interditando), recebe todos os cuidados necessários, pela senhora 

Lenir(requerente), relacionado ao convívio, moradia, alimentação, saúde.”.

 Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não 

resta dúvida sobre a necessidade de decretar a interdição da requerida, 

frente à inegável limitação psíquica, que a torna dependente de terceiras 

pessoas para a realização dos atos pertinentes à sua vida civil e 

particular. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, 

decreto a interdição de Nescy de Lima Cardoso, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

nomeio como Curadora definitiva à requerida, a senhora Lenir Alves de 

Souza Martins. Por fim declaro extinto o processo com julgamento de 

mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil, 

inscreva-se o presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Públic Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Sem custa P. I. Cuiabá, MT, 24 de maio de 201Sergio Valério Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 812062 Nr: 18557-75.2013.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Shirlei F. da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Vistos Vanir de Oliveira Buttarelli propôs a presente Ação de 

Interdição em face de Jandir Buttarelli. Relatou que o requerido é seu 

esposo, e que o mesmo é portadora de síndromes de doenças 

cerebrovasculares – esquemia, CID: I 69, enfermidade que compromete 

sua capacidade intelectual, o tornando depende de terceiras pessoas na 

gerência de sua vida, motivo pelo qual se justifica a presente ação. À fl. 

21 foi deferida a curatela provisória e designada audiência de 

interrogatório, cuja ata está encartada à fl. 33. Às fls. 35/37 o Ministério 

Público opinou pela realização de exame pericial, o que foi determinado à 

fl. 38. Às fls. 44/46 foi acostado o laudo pericial À fl. 47 o Ministério 

Público opinou pela realização de estudo É o relatório D E C I D O Em que 

pese o zeloso parecer Ministerial de fl. 47, pela análise dos documentos 

que instruem os autos, verifico que se mostra desnecessária a realização 

de estudo psicossocial. Extrai-se do documento de fl. 19, que o requerido 

possui comprometimento em seu intelecto, de maneira que depende de 

terceira pessoa para orientá-lo. No laudo pericial acostado às fls. 44/46, 

constam as seguintes informações“7. EXAME MENTAL: Calmo, 

cooperativo, desorientado no tempo espaço, discurso confuso, memória 

recente e de fixação prejudicadas, no momento do exame sem alterações 

do pensamento e de sensopercepção.8. CONCLUSÃO: Após avaliação do 

periciado concluímos que ele possui Demência na Doença de Alzheimer, 

doença mental crônica e progressiva, (...)”. Desta sorte, analisando o 

conjunto probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a 

necessidade de decretar a interdição do requerido, frente à inegável 

limitação psíquica, que o torna dependente de terceiras pessoas para a 

realização dos atos pertinentes à sua vida civil e particular. Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a 

interdição de Jandir Buttarelli, declarando-o absolutamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como Curadora 

definitiva ao requerido, a senhora Vanir de Oliveira Buttarelli. Por fim 

declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no 

art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, inscreva-se a 

presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao 

Ministério Público Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem 

custas P.I.C Cuiabá, MT, 15 de fevereiro de 2018Sergio Valério Juiz de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1012978 Nr: 28821-83.2015.811.0041

 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: RDCDS, BSNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR

Nome e cargo do digitador:Shirlei Freires da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Vistos Rosirene Domingas Celada de Siqueira propôs a 

presente Ação de Interdição em face de Benedito Santana Nunes de 

Siqueira. Relatou que o requerido é seu pai, e que o mesmo possui 

transtorno mental em decorrência de uso de álcool – síndrome de 

dependência CID-F10.2 e epilepsia CID-G40 - doença mental, deixando-o 

com comprometimento da capacidade intelectual, o tornando depende de 

terceiras pessoas na gerência de sua vida, motivo pelo qual se justifica a 

presente ação. À fl. 28 foi deferida a curatela provisória. À fl. 32 foi 

acostado termo de audiência de interrogatório. À fl. 36 o Ministério Público 

opinou pela realização de estudo psicossocial. Às fls. 45/46 foi acostado 

o relatório de estudo psicossocial À fl. 57 foi lançado parecer Ministerial 

pelo deferimento do pedido de interdição de Benedito Santana Nunes de 

Siqueira com a nomeação da sua filha Rosirene Domingas Celada de 

Siqueira como curadora. É o relatório D E C I D O Extrai-se do documento 

de fls. 19/21 referente ao laudo pericial que acompanha a inicial e do 

estudo psicossocial de fls. 45/46, que o requerido possui 

comprometimento em seu desenvolvimento intelectual, de maneira que 

depende de terceira pessoa para orientá-la; e não tem autonomia 

conforme relatório psicossocial. No relatório psicossocial acostado às fls. 

45/46, constam as seguintes informações:“(...)o interditando teve 

convulsão em 2013, e já houve perca de memoria, nessa época começou 

a tomar medicamentos. Em novembro de 2015 teve o 1º AVC, já paralisou 

a perna e já não andava mais. Teve outro AVC, em maio de 2016onde 

perdeu um pouco a visão e ficou um pouco convulso. Apresenta CID 

69.30/CID 63.90hoje toma medicação controlada e para hipertensão.(...)a 

requerente propôs em providenciar no prazo de 01 mês e meio, um quarto 

em sua residência, para moradia de seu genitor”. Desta sorte, analisando 

o conjunto probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a 

necessidade de decretar a interdição do requerido, frente à inegável 

limitação psíquica, que a torna dependente de terceiras pessoas para a 

realização dos atos pertinentes à sua vida civil e particular. Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a 

interdição de Benedito Santana Nunes de Siqueira, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

nomeio como Curadora definitiva a requerida, senhora Rosirene Domingas 

Celada de Siqueira. Por fim declaro extinto o processo com julgamento de 

mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 

2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa 

local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 

Dê-se ciência ao Ministério Público Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Justiça gratuita P. I. C Cuiabá, MT, 25 de maio de 2018Sergio Valério Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 806798 Nr: 13282-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 CERTIFICO que embora a parte requerida tenha sido intimada, não 

manifestou até a presente data. Sendo assim, impulsiono o presente feito 

para que a parte requerente, dentro do prazo de 15 se manifeste.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 862355 Nr: 3523-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3523-26.2014.811.0041 CÓD 862355

ESPÉCIE: 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 
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TRABALHO

PARTE REQUERENTE: AUREA NEVES DE SANTANA

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/01/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 500,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Processo nº. 3523-26.2014 – Código 862355. Vistos. 

Domingas Eremita Santana Cruz propôs a presente Ação de Interdição e 

Curatela em face de Aurea Neves de Santana. Relatou que a requerida é 

sua irmã, e que a mesma foi diagnosticada com Retardo Mental Moderado 

Cid: F-71.0, deixando-a com comprometimento da capacidade intelectual, a 

tornando depende de terceiras pessoas na gerência de sua vida, motivo 

pelo qual se justifica a presente ação. À fl. 14 foi acostado parecer 

psicológico que atesta os sinais e sintomas de retardo mental. À fl. 15 foi 

deferida a interdição provisória. À fl. 28 foi acostado termo de audiência 

de interrogatório. Às fls. 31/35 o Ministério Público opinou pela realização 

de pericia médica psiquiátrica, o que foi determinado à fl. 36. Às fls. 53/55 

foi acostado o laudo pericial. À fl. 56 o Ministério Público opinou pela 

interdição de Aurea Neves de Santana e pela a nomeação como curadora 

definitiva sua irmã Domingas Eremita Santana Cruz. É o relatório. D E C I D 

O. Extrai-se do documento de fls. 53/55 referente ao laudo pericial, que a 

requerida possui comprometimento em seu desenvolvimento intelectual, 

tem dificuldades para falar, desorientada no tempo e espaço, tem a 

memória e a inteligência prejudicados, de maneira que depende de terceira 

pessoa para orientá-la. No relatório do laudo pericial acostado às fls. 

53/55, constam as seguintes informações: “....Após avaliação da periciada 

concluímos que ela possui retardo mental moderado, classificado no CID 

10 como F71, que cursa com prejuízos permanentes na inteligência, 

memória, discernimento, orientação tempo espaço e em sua autonomia, 

tornando-se totalmente incapaz de reger por si só seus atos da vida civil, 

necessitando de auxilio para administrar seus bens e negócios e para 

realizar tratamento de saúde”. Desta sorte, analisando o conjunto 

probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a necessidade de 

decretar a interdição da requerida, frente à inegável limitação psíquica, 

que a torna dependente de terceiras pessoas para a realização dos atos 

pertinentes à sua vida civil e particular. Ante o exposto, julgo procedente o 

pedido e, por conseguinte, decreto a interdição de Aurea Neves de 

Santana, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil e nomeio como Curadora definitiva à requerida, a 

senhora Domingas Eremita Santana Cruz. Por fim declaro extinto o 

processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro 

Civil, e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P.I.C. 

Cuiabá, MT, 23 de abril de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Eu, Joana Castañon de Aquino, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 982098 Nr: 15004-49.2015.811.0041

 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: CSA, RFMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 15004-49.2015.811.0041 CÓD 982098

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: CÁSSIO SANTOS AMORIM e RAIMUNDO 

FRANCISCO MORAIS AMORIM

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/04/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Processo nº. 15004-49.2015 – Código 982098. Vistos. 

Cassio Santos Amorim propôs a presente Ação de Interdição em face de 

Raimundo Francisco Morais Amorim. Relatou que o requerido é seu 

genitor, e que o mesmo é portador de transtornos mentais (CID 10: F 06), 

enfermidade que compromete sua capacidade intelectual, o tornando 

depende de terceiras pessoas na gerência de sua vida, motivo pelo qual 

se justifica a presente ação. À fl. 19 foi deferida a curatela provisória e 

designada audiência de interrogatório, cuja ata está encartada à fl. 23. À 

fl. 36 foi determinada a realização do estudo psicossocial do caso, cujo 

relatório está encartado às fls. 37/38. À fl. 40 o Ministério Público opinou 

pelo provimento. É o relatório. D E C I D O. Extrai-se do documento de fl. 

18, que o requerido possui comprometimento em seu desenvolvimento 

intelectual, de maneira que depende de terceira pessoa para administrar 

seus atos, inclusive os da vida civil. No laudo pericial acostado às fls. 

37/38, constam as seguintes informações: “Através dos instrumentos 

técnicos utilizados podemos salientar que o senhor Raimundo está sendo 

bem cuidado pelo filho Cássio e a sua família. O requerente e o interditado, 

até o momento, aparentam ter uma boa relação. Cássio aprendeu a lidar 

com os rituais compulsivos e as instabilidades emocionais do pai e o 

senhor Raimundo parece que se sente seguro e bem tratado pelo filho. Em 

termos de saúde, foi detectado que o interditando depende de 

monitoramento constante do requerente e toma medicação controlada, 

como Carbamazepina de 200 mg e Rispiridona de 3 mg. Faz tratamento 

com o psiquiatra Dr. Gil Lemes Rosa. Em relação ao requerente, 

encontra-se bem de saúde e disposto a cuidar do pai (...)”. Desta sorte, 

analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não resta dúvida 

sobre a necessidade de decretar a interdição do requerido, frente à 

inegável limitação psíquica, que o torna dependente de terceiras pessoas 

para a realização dos atos pertinentes à sua vida civil e particular. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, decreto a 

interdição de Raimundo Francisco Morais Amorim, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

nomeio como Curador definitivo ao requerido, o senhor Cassio Santos 

Amorim. Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, 

inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Sem custas. P.I.C. Cuiabá, MT, 27 de fevereiro de 2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Eu, Joana Castañon de Aquino, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1083853 Nr: 3382-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAB, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3382-36.2016.811.0041 CÓDIGO 1083853

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: IRENE APARECIDA BORGES e AILTON GERALDO 

DA SILVA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/02/2016
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VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos Irene Aparecida Borges, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente Ação de Curatela em face de Ailton Geraldo da 

Silva.Relatou que o requerido é seu esposo, e foi diagnosticado há cerca 

de 03 (três) anos, com uma patologia Neurodegenerativa progressiva, 

classificada pela CID G30.0, situação que prejudica sua capacidade 

cognitiva, tolhendo-lhe o discernimento para a prática dos atos da vida 

civil.Assim, busca, em sede de antecipação de tutela, ser nomeada como 

curadora provisória da requerida, e, ao final, que esta seja interditada.À fl. 

25 foi deferida a curatela provisória, designada a audiência de 

interrogatório, e determinada à citação.À fl. 22 consta termo de audiência, 

na qual o requerido foi interrogado.Às fls. 24/25 foi acostado relatório do 

estudo psicossocial.Às fls. 29/34 a requerente informou que herdou um 

bem imóvel de sua genitora, mas em 2007 vendeu referido imóvel à sua 

irmã, e necessita da outorga do curatelado, para que a adquirente possa 

efetuar a transferência para si.Em acolhimento à cota Ministerial de fl. 44, 

foi determinada por este Juízo a realização da perícia médica no 

curatelado (fl. 45).Às fls. 55 e 57 a autora pugnou pela decretação da 

curatela definitiva, tendo em vista o agravamento da saúde do seu 

esposo.À fl. 61 foi lançado parecer, no qual o Promotor de Justiça 

manifesta pela procedência do pedido.É o relatório.D E C I D O.Constata-se 

dos autos que a autora buscou a curatela de seu marido, que, em virtude 

do agravamento de seu estado de saúde, atualmente não é capaz de 

exprimir sua vontade, e depende de terceira pessoa na prática dos atos 

da vida civil.À fl. 15, consta nos autos um atestado médico afirmando que 

o requerido “Ailton Geraldo da Silva possui diagnóstico de doença 

neurodegenerativa progressiva (CID G30.0), diagnosticada há cerca de 3 

anos, com dependência para as atividades básicas de vida diária e 

comprometimento cognitivo moderado atualmente”.À fl. 56 foi acostado 

outro atestado médico, informando que a situação do curatelado se 

agravara, e que o “paciente Ailton Geraldo da Silva, 65 anos, possui o 

diagnóstico de demência (Alzheimer?) em fase avançada, atualmente 

acamado, dependendo de nutrição enteral via gastrotomia e com 

necessidade de cuidados contínuos”.Ainda, no atestado de fl. 58, há 

informação que o curatelado encontra-se internado, sem previsão de 

alta.Logo mais, à fl. 59 foram acostadas fotos que podem demonstrar com 

muita clareza a real situação em que o senhor Ailton se encontra, 

evidenciando não só a necessidade, mas também a urgência em se deferir 

a curatela pretendida.Desta sorte, analisando o conjunto probatório 

acostado aos autos, não resta dúvida sobre a necessidade de decretar a 

interdição da requerida, frente à inegável ausência de discernimento, que 

a torna completamente dependente de terceiras pessoas.Ante o exposto, 

julgo procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a curatela de Ailton 

Geraldo da Silva, declarando-o absolutamente incapaz de expressar sua 

vontade e, consequentemente, de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil, e nomeio-lhe como Curadora definitiva a senhora Irene Aparecida 

Borges.Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I,do Código de Processo Civil.Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º do Código de Processo Civil, assim como no art. 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias.Em consonância com o parecer Ministerial, 

defiro o pedido de alienação/venda do veículo Sandero, descrito à fl. 47, 

devendo ser expedido alvará com poderes específicos para o ato.Defiro, 

ainda, a transferência da casa à irmã da autora, (imóvel descrito à fl. 30), 

estando certo que, caso o imóvel não esteja devidamente registrado em 

nome da autora, não conseguirá proceder com a mencionada 

transação.Expeça-se alvará.Dê-se ciência ao Ministério Público.Expeça-se 

o necessárioTransitada m julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.Sem custas.P. I. C.Cuiabá, MT, 28 de junho de 

2018.Sergio Valério Juiz de Direito

Eu, Shirlei F. da Silva, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1071192 Nr: 55897-82.2015.811.0041

 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: MTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDCTB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 55897-82.2015.811.0041 CÓD 1071192

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: MARCOS TELES BRITO

PARTE REQUERIDA: ISABEL DE CASTRO TELES BRITO

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/12/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Processo nº. 55897-82.2015 – Código 1071192. Vistos. 

Marcos Teles Brito propôs Ação de Interdição de sua mãe, Isabel de 

Castro Teles Brito. Sustenta que a requerida é portadora de esquizofrenia, 

episódios depressivos graves com sintomas psicóticos (F 32.3 e F. 29), 

enfermidades que a torna incapaz de gerir os atos da vida civil. À fl. 14, 

foi deferida a curatela provisória e designada audiência de entrevista, cuja 

ata está encartada à fl. 22. Em conformidade com a cota ministerial de fl. 

26, este juízo determinou a realização de estudo psicossocial, sendo que 

o relatório foi juntado às fls. 34/36. À fl. 38, o Ministério Público opinou seja 

realizada perícia, nos termos do art. 753, do Código de Processo Civil. É o 

relatório. D E C I D O. Conforme relatado, o autor busca a interdição de sua 

genitora, ao argumento de que a mesma é portadora de enfermidades, 

cadastradas pelas CIDs 10 com F 29 e F. 32.3, que a tornam incapaz 

intelectualmente de gerir seus próprios atos. À fl. 11, consta um atestado 

médico esclarecendo que o quadro clínico da requerida “constitui de 

episódios recorrentes de alteração de humor intercalando sintomas 

depressivos e maníacos, com sintomas psicóticos, sendo que a paciente 

não responde a monoterapia com estabilizador de humor, necessitando 

associar antipsicótico atípico (...). Tendo em vista sua sintomatologia e sua 

resposta terapêutica, seu diagnóstico é codificado pelo CID 10 como F 

32.3 e F 29 (episódio depressivo grave com sintomas psicóticos e 

esquizofrenia, transtornos esquizotípicos). Seu quadro é crônico e 

incapacitante, conforme minha avaliação necessita controle 

medicamentoso contínuo, não tendo condições de exercer atividade de 

trabalho”. Observa-se que na audiência de entrevista, a requerida sequer 

foi entrevistada, pois, estava dopada de medicamentos e nada respondeu. 

Acresça-se, por fim, que as informações aportadas aos autos por meio do 

relatório do estudo psicossocial não deixam dúvida sobre a necessidade 

de acolher o pedido inicial, vejamos: “No presente estudo ficou constatado 

que a interditada precisa de acompanhamento constante de terceiros e, no 

momento, não possui condições de gerir a sua vida civil. A curatelada 

possui o diagnóstico de esquizofrenia, com quadro depressivo e episódios 

de delírios e alucinações. Está em tratamento psiquiátrico e fazendo uso 

de medicamento controlado, sendo este acompanhamento médico 

realizado na policlínica do planalto e os remédios adquiridos no posto de 

saúde e na falta deste comprado pela família”. (fl. 35-v e 36). Assim, 

analisando o conjunto probatório acostado aos autos, e também, 

verificada a aptidão do requerente para assumir o encargo, não resta 

dúvida sobre a necessidade de decretar a interdição da requerida, frente 

à inegável ausência de discernimento, que o torna completamente 

dependente de terceiras pessoas para os atos da vida civil. Registro que 

deixei de acolher a cota Ministerial, tendo em vista que os autos estão 

instruídos a contento, com fartas provas, que dão a este Julgador a 

capacidade de formar seu convencimento. Ademais, acrescente-se que, a 

POLITEC/MT encaminhou um e-mail à Secretaria desta Vara Especializada, 

informando que em virtude da ausência de peritos, as perícias médicas 

que se fizerem necessárias, só poderão ser agendadas a partir de 

dezembro de 2018, situação esta que demonstra a inviabilidade da perícia 

naquele órgão. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, por 

conseguinte, declaro que Isabel de Castro Teles Brito é absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente todos os atos da vida civil. Por 

conseguinte, nomeio-lhe como Curador definitivo, para todos os atos, o 

Senhor Marcos Teles Brito. Por fim declaro resolvido o mérito do processo, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 
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obediência ao disposto no art. 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem 

custas. P. I. C. Cuiabá, MT, 06 de novembro de 2017. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Eu, Joana Castañon de Aquino, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 818043 Nr: 24457-39.2013.811.0041

 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: TC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 24457-39.2013.811.0041 CÓD 818043

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: TAMAR COENE

PARTE REQUERIDA: TANIA DE CARVALHO COENE

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/01/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 816.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Processo nº. 24457-39.2013 – Código 818043. Vistos. Tamar 

Coene propôs a presente Ação de Interdição em face de Tania de 

Carvalho Coene. Relatou que a requerida é sua irmã, e que a mesma é 

portadora de esquizofrenia, CID: 119 e CID 20.0, enfermidade que 

compromete sua capacidade intelectual, a tornando depende de terceiras 

pessoas na gerência de sua vida, motivo pelo qual se justifica a presente 

ação. À fl. 22 foi determinada a realização de estudo psicossocial, cujo 

relatório está acostado às fls. 28/32. Foi designada audiência de 

interrogatório, cuja ata está encartada à fl. 53. Às fls. 60/62 foi acostado 

laudo médico pericial. À fl. 65 foi deferida a curatela provisória ao 

requerente. Às fls. 75/83 foi acostado relatório do estudo psicossocial. À 

fl. 88 o Ministério Público opinou pela procedência. É o relatório. D E C I D 

O. Extrai-se do documento de fl. 15, que acompanha a inicial, que a 

requerida possui comprometimento em seu desenvolvimento intelectual, 

sendo classificado pelo médico como “distúrbios crônicos e 

deteriorantes”, de sorte que depende de terceiras pessoas na 

governança de sua vida. No laudo pericial acostado às fls. 60/62, constam 

as seguintes informações: “7. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Após 

avaliação de pericianda concluímos que ela é portadora de esquizofrenia, 

doença mental grave que cursa com delírios, alucinações e alterações do 

comportamento que a torna totalmente incapaz de responder por si só 

seus atos de vida civil”. Desta sorte, analisando o conjunto probatório 

acostado aos autos, não resta dúvida sobre a necessidade de decretar a 

interdição da requerida, frente à inegável limitação psíquica, que a torna 

dependente de terceiras pessoas para a realização dos atos pertinentes à 

sua vida civil e particular. Com relação ao último parágrafo do parecer 

Ministerial de fl. 88, há informações nos autos que o requerente visita a 

requerida com frequência, e está planejando alugar uma casa para a irmã, 

que fica em frete a que ele mora, assim terá mais contato com a mesma. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, 

decreto a interdição de Tania de Carvalho Coene, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

nomeio como Curadora definitiva à requerida, o senhor Tamar Coene. Por 

fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no 

art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, inscreva-se a 

presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem 

custas. P.I.C. Cuiabá, MT, 16 de fevereiro de 2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Eu, Joana Castañon de Aquino, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 916484 Nr: 41092-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS

AUTOS N.º 41092-61.2014.811.0041

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: NEUZA RODRIGUES CORREA

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/09/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Processo nº. 41092-61.2014 – Código 916484. Vistos. 

Solange Maria Rodrigues Correa propôs a presente Ação de Interdição c/c 

Antecipação de Tutela em face de Neuza Rodrigues Correa. Relatou que a 

requerida é sua irmã, e que a mesma sofreu dois Acidentes Vasculares 

Cerebrais nos últimos quatro anos, deixando-a acamada com 

comprometimento da capacidade intelectual, a tornando depende de 

terceiras pessoas na gerência de sua vida, motivo pelo qual se justifica a 

presente ação. À fl. 25 foi acostado relatório de estudo social. À fl. 29 foi 

deferida a curatela provisória e determinado a realização de estudo 

psicossocial. À fl. 32 o Ministério Público opinou pela realização de exame 

pericial, o que foi determinado à fl. 33. À fl. 41 suspendeu a determinação 

de fl. 33 e determinou a realização de estudo psicossocial. Às fls. 43/47 

foi acostado o relatório de estudo psicossocial. À fl. 52 o Ministério Público 

opinou pela curatela definitiva para a Sra. Solange Maria Rodrigues Correia 

de sua irmã Neuza Rodrigues Correa. É o relatório. D E C I D O. Extrai-se 

do documento de fls. 20, acompanhada da inicial, que a requerida possui 

comprometimento em seu desenvolvimento intelectual, de maneira que 

depende de terceira pessoa para orientá-la, não tem autonomia, e 

conforme relatório psicossocial. No relatório psicossocial acostado às fls. 

43/47, constam as seguintes informações: “...devido a interditada ter 

nascido deficiente auditiva e muda com o agravamento do AVC, ficou 

impossibilitada de se comunicar ou mesmo de se locomover....a senhora 

Neuza possui uma cuidadora Sra. Lisandra Ortiz Correa, que faz os 

cuidados necessários durante seu trabalho que é de segunda a sábado, 

sendo que de segunda a sexta das 8:00hs às 18:00hs e no sábado de 

8:00hs às 12:00. ...verificamos que o quarto está adequadamente 

estruturado para seu melhor acomodamento, aparentemente ser um 

ambiente arejado e com boa higiene. ...por hora não verificamos qualquer 

fator que possa vir impedir da interditanda ser cuidada pela sua irmã Sra 

Solange”. Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos 

autos, não resta dúvida sobre a necessidade de decretar a interdição da 

requerida, frente à inegável limitação psíquica, que a torna dependente de 

terceiras pessoas para a realização dos atos pertinentes à sua vida civil e 

particular. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, 

decreto a interdição de Neuza Rodrigues Correa, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

nomeio como Curadora definitiva à requerida, a senhora Solange Maria 

Rodrigues Correa. Por fim declaro extinto o processo com julgamento de 

mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 
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2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa 

local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo. Sem custas. P.I.C. Cuiabá, MT, 23 de abril de 2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Eu, Joana Castañon de Aquino, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 955285 Nr: 2722-76.2015.811.0041

 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: ARAÃO DE SIQUEIRA JUNIOR, ADRIANA CRISTINA 

MONTEIRO SIQUEIRA CORREA, ALFREDO MARTINHO CORREA, 

LISANGELA MONTEIRO DE SIQUEIRA, JACIANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, 

JVDSN, PEDROSA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARAÃO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA BARTOLINA DA ROSA - 

OAB:17098/E, LUCIANA AMALIA ALVES - OAB:OAB/ MT 9534, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11.866/MT, PAULO RICARDO 

GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/0, VANIA MARIA 

CARVALHO - OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar o inventariante a prestar contas do alvará 

levantado, bem como dar integral cumprimento ao despacho de fls. 134, 

dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 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, PJSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO NUNES - 

OAB:3.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412, RONALDO MONTEIRO FEGURI - 

OAB:8328/MT

 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.: 1074782 Nr: 57421-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPM, PPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLE MIRANDA - 

OAB:21.175/MT

 CERTIFICO que embora a parte requerida tenha sido intimada, não 

manifestou até a presente data. Sendo assim, impulsiono o presente feito 

para intimar a parte requerente para que se manifeste, dentro do prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1010918 Nr: 27963-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIANA DE OLIVEIRA, LUCINDA TEODORA 

OJEDA DE FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ JULIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Martins Vilela - 

OAB:18238, FABRÍCIO ADEMAR GOULART - OAB:13269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar o inventariante a dar integral cumprimento a 

decisão de fls. 86, dentro do prazo de 15 dias.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012378-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. (AUTOR(A))

L. F. D. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. L. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1012378-35.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: 

RUBERVAL GOMES Endereço: RUA DOS CAQUIZEIROS, 196, JARDIM 

CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-698 PARTE REQUERIDA:Nome: 

FERNANDA GOMES LEITE Endereço: RUA DOZE, 24, QD 07, RECANTO 

DOS PÁSSAROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-320 FINALIDADE: Nos 

termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito 

para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, para 

tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID N.14960908), 

e tomar as providências que entender pertinentes. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.CUIABÁ,28 de agosto de 2018. Marya Santana de Souza. 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1038504-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ISABEL FORTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO: 1038504-59.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ISABEL 

FORTE DOS SANTOS Endereço: AVENIDA VEREADOR JULIANO DA 

COSTA MARQUES, 369, apto 903 jd aclimacao, BELA VISTA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78050-560 PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada (o), para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto na DECISÃO 

prolatado (a) neste processo. DECISÃO/SENTENÇA ID N. ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1038504-59.2017.8.11.0041 Ação: 

Alvará. Vistos, etc... Atento ao considerável valor deixado pelo de cujus 

em contas bancárias (R$ 62.490,33), e, inclusive tendo em vista que teria 

deixado “BENS A INVENTARIAR”, a priori, não vejo como acolher a 

pretensão inicial de levantamento da referida importância mediante simples 

alvará. Neste sentido, aliás: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ 

JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL A INVENTARIAR. NECESSIDADE 

DE INVENTÁRIO. Havendo bens em nome do de cujus a partilhar, inviável a 

expedição de alvará sem a abertura do inventário. Inviável a pretensão 

dos agravantes de realizar doação por instrumento particular, porquanto o 

bem é de propriedade do espólio. Agravo de instrumento desprovido. (RAI 

Nº 70061334967, TJRS, Julgado em 24/09/2014). E mais: “...1. A 

expedição de alvarás, independentemente de abertura de inventário ou 

arrolamento, é providência cabível somente nas hipóteses previstas nos 

arts. 1º e 2º da Lei 6.858/80, ou em casos excepcionais, quando o autor 

da herança deixa apenas bem móvel de ínfimo valor, ou mesmo pequeno 

numerário em conta bancária, suficiente apenas, se tanto, para fazer 

frente às despesas com funeral - primeiro crédito a ser satisfeito pelo 
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espólio, a teor do disposto no art. 965, inc. I, e no art. 1.998, ambos do 

Código Civil...” (Apelação Cível Nº 70060072170, TJRS, Julgado em 

25/09/2014) Assim sendo, primeiramente intime-se a Requerente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça a situação, mormente quanto à 

eventual abertura de inventário, sob pena de extinção e arquivamento. 

Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,28 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005183-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WANDERSON DE ARAUJO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA GOMES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1005183-53.2017.8.11.0002 PARTE AUTORA: Nome: 

WANDERSON DE ARAUJO PEREIRA Endereço: RUA EURICO GASPAR 

DUTRA, 02, (LOT MAL RONDON), MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78138-162 PARTE REQUERIDA: Nome: NATHALIA GOMES DA SILVA 

Endereço: AVENIDA DJALMA FERREIRA DE SOUZA, 12, QUITINETE 02, 

MORADA DO OURO - SETOR OESTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada (o), 

para tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto ao 

disposto no DESPACHO prolatado (a) neste processo. DECISÃO ID N. 

13755818 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,28 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1028060-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

EVELYN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA SOUZA LOPES (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 INTIMAÇÃO PRAZO 20 (vinte) dias 

Dados do Processo: Processo: 1028060-64.2017.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA Endereço: AVENIDA BRASIL, 18, 

QUADRA 50, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-508 Parte Ré:Nome: 

JESSICA SOUZA LOPES Endereço: AVENIDA JOAQUIM LOUZADA, 13, 

Quadra 05, - LADO ÍMPAR, NOVO COLORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78042-515 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) REQUERENTE, 

que encontra-se, atualmente, em lugar incerto e não sabido, para tomar 

ciência e/ou providências que entender pertinentes, de conformidade com 

o despacho abaixo transcrito: Decisão/Despacho: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo nº. 1028060-64.2017.8.11.0041 Ação: Modificação de 

guarda c/c pedido de tutela de urgência Vistos, etc... Diante da inércia da 

advogada, Id n. 12539587, e para fins de prosseguimento do feito, 

intime-se, pessoalmente, o Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

constituir novo patrono nos autos, bem como manifeste se possui 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Não sendo o Requerente encontrado para intimação 

pessoal, intime-o, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, constituir novo patrono nos autos, bem como manifeste 

se possui interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Se decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

pessoalmente a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

se possui interesse no prosseguimento ou na extinção do feito, 

cientificando-a que o seu silêncio será tido como concordância ao pedido. 

Conste no mandado que sua manifestação poderá ser exarada através 

do(a) Oficial(a) da diligência, o(a) qual deverá certificar nos autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Assinado eletronicamente por: 

G I L P E R E S  F E R N A N D E S  D A  S I L V A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 4 1 4 2 9 8 1  1 8 0 7 1 3 1 2 4 5 5 7 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 3 8 8 2 7 0 9 . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 28 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1101171 Nr: 11010-76.2016.811.0041

 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: FELIPE FERRAZ RIDOLFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARTHA BEATRIZ CAMPOS 

FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:5.931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLENILDE 

FELICIANO BEZERRA FERRAREZ, para devolução dos autos nº 

11010-76.2016.811.0041, Protocolo 1101171, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700716 Nr: 35339-65.2010.811.0041

 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: GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENI DE SOUSA TEIXEIRA 

BARROSO - OAB:24375/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELENI DE SOUSA 

TEIXEIRA BARROSO, para devolução dos autos nº 

35339-65.2010.811.0041, Protocolo 700716, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 837034 Nr: 41930-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARCIO VAREIRO 

- OAB:15287-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do procurador da autora, para 

manifestar sobre a certidão negativa de fls. 82, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1019046 Nr: 31396-64.2015.811.0041

 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: ANDRESSA VIEIRA DE ARAUJO, MARIA JOSÉ DE 

JESUS DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDSON DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8637, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT, TATIANE CORBELINO 

LACCAL DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do procurador da autora, para 

manifestar sobre a juntada e impulsionar o feito, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 835296 Nr: 40474-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA CAVALIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE CRISTINA 

CARMINATTI - OAB:52.733 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do procurador da autora, para 

manifestar nos autos requerendo o que de direito, no prazo de 5 dias.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 924036 Nr: 45891-50.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHA, JEAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JÁCOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO DA AUTORA (fls. 11, item “e”) (art. 

356, I, do C.P.C.) e declaro a paternidade do Senhor VALMIR DIAS 

PEREIRA em relação a menor JULIANA HELENA ANDRADE, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se competente mandado ao 

2.º Serviço Notarial e Registral de Santo Antônio de Leverger –MT, situado 

na Rodovia Palmiro Paes de Barros, n.º 496, Laje (fls. 21), para que inclua 

na certidão de nascimento da infante o Senhor VALMIR DIAS PEREIRA 

como pai, bem como o Senhor JOSE DIAS PEREIRA e Senhora APARECIDA 

NUNES PEREIRA, como avós paternos; deverá a menor passar a se 

chamar: JULIANA HELENA DE ANDRADE PEREIRA. (fls. 125, primeiro 

parágrafo). Levando-se em consideração que o endereço do Requerido 

encontra-se às fls. 71, designo audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 21/11/2018, às 17:30horas.Intimem-se as 

partes, cientificando a representante legal da requerente para que 

compareça à audiência acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio deposito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do feito, e do requerido em confissão e revelia.Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por meio de advogado, passando-se em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação da sentença.Notifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá - MT, 27 de agosto 

de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1072650 Nr: 56473-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSB, BDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1072650

Verifico que o genitor da menor Maria Heloá Medeiros Barros concorda 

que a autora exerça a guarda. (fls. 139, parágrafo quinto).

Nesse sentido, perfeitamente cabível a aplicação do art. 356, I, do C.P.C., 

que estabelece que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um dos 

pedidos formulados forem incontroversos.

 Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO DA AUTORA (art. 356, I, do C.P.C.) e 

CONCEDO A GUARDA DA MENOR Maria Heloá Medeiros Barros à Autora, 

Senhora MARIA JOSÉ MATOS DOS SANTOS, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.

Expeça-se competente temor de guarda, caso não tenha sido expedido.

Em relação às visitas, as mesmas se darão de forma livre quando o pai 

estiver na Cidade de Cuiabá – Mato Grosso, devendo entrar em contato 

prévio com a Autora, visando não prejudicar a rotina da menor.

 Levando-se em consideração que o feito tramita apenas em relação aos 

alimentos, designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 21/11/2018, às 16:00horas.

Intimem-se as partes, cientificando a representante legal da requerente 

para que compareça à audiência acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independente de prévio deposito de rol, importando sua 

ausência em extinção e arquivamento do feito, e do requerido em 

confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por meio de advogado, passando-se em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação da sentença.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1070289 Nr: 55527-06.2015.811.0041

 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: PALS, SLLDS, CADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIEVIRA - 

OAB:11447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1070289

Considerando que não foi possível localizar a Autora por meio de 

intimação pessoal (fls. 73 e 77), expeça-se intimação via edital, pelo prazo 

legal, para que a Autora dê prosseguimento no feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. (abandono).

Não havendo manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1181341 Nr: 44188-16.2016.811.0041

 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: ANA MARIA DE MOURA MAMED, EDNA MARIA MOURA 

MARQUES, ELIETE MARIA DE MOURA MORAES, MARLUCE MARIA DE 

MOURA, VERA MARIA MOURA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AUX. M. MORAES DE 

FREITAS - OAB:11.507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de interesses não tutelaveis pelo Ministério Público, vez que não 

há pessoa incapaz, conforme dispõem os artigos 177 e seguintes do 

CPC.Verifica-se que, na presente ação foram cumpridas todas as 
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formalidades legais.A inventariante cumpriu todas as determinações 

judiciais, anexou certidões negativas do “de cujus” da Fazenda Pública 

Federal (fl.94), Estadual/MT (fl.102) e Municipal (fl.93). Certidão informando 

que não consta testamento em nome do falecido, fls. 68/69.Documento 

comprovando a isenção do imposto sobre causa mortis e doação de 

quaisquer bens ou direitos – ITCD (fl. 97).Desta forma, não há ôbice para a 

homologação do presente feito, conforme petição de fls. 04/12.Em face do 

exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 do 

CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, o arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de 

ANTONIO DIAS DE MOURA, falecido em 17/10/2016, fl. 34, na forma 

descrita, por meio do esboço de fls.04/12, atribuindo aos herdeiros 

respectivo quinhão, salvo erros ou omissões e ressalvando-se possíveis 

direitos de terceiros eventualmente prejudicados.Transitada em julgado, 

expeçam-se os competentes alvarás.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, 27 de 

agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 391831 Nr: 27505-45.2009.811.0041

 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: GSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - 

OAB:7.573 OAB/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.233-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:128301/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10.092/MT

 Vistos, etc.

Código n.º 391831.

Trata-se de Homologação de Acordo onde as partes celebraram novo 

acordo conforme termo de fls. 294/298, requerendo sua homologação e 

extinção do feito.

Parecer do Ministério Público de fls.301-v, pelo deferimento ao pleito.

 Assim sendo, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 

294/298), que fica fazendo parte integrante desta sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil.

 Sem condenação na verba honorária ante o acordo celebrado entre as 

partes.

Certifique-se o transito em julgado e após, arquive-se com as baixas e 

anotações.

P.R. I. C.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 873922 Nr: 12571-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVAILDES DE FIGUEIREDO, BADF, EVAILDES DE 

FIGUEIREDO, BKFDO, ACDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RONILDO AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 873922.

Determino a intimação da inventariante e demais herdeiros para se 

manifestar em relação às fls. 63/64 no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 829002 Nr: 34840-76.2013.811.0041

 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: AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCRF, ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Será intimado nos termos 

do art. 346do CPC - OAB:

 ACOLHO PARCIALMENTE o pedido do autor por sentença (Art. 487, I do 

CPC), ante os motivos acima exposto, para continuar com o pagamento da 

pensão alimentícia de sua filha GABRIELLY REINA FERREIRA no importe de 

15% do salário do requerente, descontados somente o IR e o INSS, 

incidindo sob o 13º salário e férias, a serem descontados em folha de 

pagamento e depositados na Conta a ser apresentada pela requerida. E 

para EXONERAR o Requerente ALCY MARTINS FERREIRA quanto à 

obrigação de pagamento da pensão alimentícia ao requerido ALBERT 

REINA FERREIRA.Oficie – se a SEGES para que proceda ao desconto em 

folha de pagamento do requerente no valor acima arbitrado e deposite na 

conta a ser apresentada pela Srª Gabrielly Reina Ferreira.Oficie – se a 

SEGES para que suspenda definitivamente ao desconto em folha de 

pagamento referente ao requerido Albert Reina Ferreira, bem como os 

respectivos depósitos em favor do requerido. Com relação aos honorários 

advocatícios, cada um arcará com o as respectivas verbas dos 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC.Transitado em 

julgado, arquive-se, procedendo às devidas baixas e 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de 

agosto de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 734238 Nr: 30523-06.2011.811.0041

 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: VPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLAM, NCDSM, LCM, LCM, LCMW, PCMR, 

ACM, ECM, LCM, JBM, PRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 734238

Expeça-se novo mandado de citação do Executado Julimar Brigido Militão 

no endereço encontrado no Sistema Infoseg.

Após, com a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a 

parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 991565 Nr: 19271-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVMC, GMS, JMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA CAROLINE TAQUES 

FERREIRA - OAB:9131, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, 

UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:, UNIJURIS - 
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NUCLEO DE PRATICA JURIDICA E ESTAGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 991565

Inicialmente, ressalto que a Senhora Jandira Morais Porto deve ser 

excluída polo ativo da ação. Isso porque a genitora do menor obteve a 

maioridade civil (fls. 14). Assim sendo, proceda-se com as alterações na 

capa dos autos e no sistema Apolo, a fim de estabelecer no polo ativo: 

Arthur Vinicius Morais Carvalho, representado por sua genitora, Senhora 

Geiciane Morais Silva; no polo passivo: Vanderson Carvalho Batista.

 A parte Autora requer a citação por edital do requerido, pois já foram 

realizadas 02 (duas) tentativas de citação pessoal. (fls. 103).

Analisando os autos verifico que foi tentada a citação do requerido às fls. 

37, 52, 64, 78, inclusive com pesquisa via Infoseg (fls. 70), mas ele não foi 

localizado.

Assim sendo, considero como ignorado o local do Requerido, diante das 

tentativas inexitosas de citação (art. 256, II, § 3.º do C.P.C.) e determino 

seja expedido edital de citação nos termos dos art. 256 e seguintes do 

C.P.C.

Transcorrido in albis o prazo, nomeio a Defensoria Pública para defender 

os interesses do Requerido (art. 72 do C.P.C.), devendo apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 21/11/2018, às 16:30horas.

Intimem-se as partes, cientificando a representante legal da requerente 

para que compareça à audiência acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independente de prévio deposito de rol, importando sua 

ausência em extinção e arquivamento do feito, e do requerido em 

confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por meio de advogado, passando-se em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação da sentença.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 936951 Nr: 53059-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONIA KATIANE DE ARRUDA MURATA, FABIO 

MASSATO DE ARRUDA MURATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER NORIO OHARA - OAB:, 

WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ELY TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11.610-A

 Vistos, etc.

Autos nº 936951

Designo o dia 17/09/2.018 às 09h00min para a realização da coleta de 

material para a realização de exame de DNA, quando as partes deverão 

comparecer no laboratório CEDIC CEDILAB, situado R. Barão de Melgaço, 

2777 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 78020-800.

Cite-se e intime-se pessoalmente o requerido através de Oficial de Justiça, 

no endereço informado às fls. 149.

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2.º do C.P.C.

Desde já autorizo a intimação por Hora Certa, desde que presentes seus 

requisitos legais.

Oficie-se à referida instituição na pessoa de seu responsável legal 

informando quanto a presente decisão; bem como solicitando que o 

resultado seja encaminhado à 5º Vara de Família e Sucessões em 

envelope lacrado, no prazo de 15 (quinze) dias após a coleta do material.

Com o laudo nos autos, dê-se vistas ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 27 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:

 Assim sendo, fixo á genitora/requerente à guarda do menor DAVI LIMA 

PACHECO OLIVEIRA BALESTRA, entretanto, reservo ao requerido o direito 

de visitas livres.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 30% do salário mínimo, hoje 

equivalente à R$ de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos) devidos pelo genitor ao filho DAVI LIMA PACHECO OLIVEIRA 

BALESTRA que deveram ser depositados em Conta a ser apresentada 

pela requerente, 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 livres. Confirmo as liminares de fls. 

20/20-verso e fl.54.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, 27 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1278445 Nr: 1393-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOR WINKLER, JULIMAR BRIGIDO MILITÃO, EUTÍMIO 

CORRÊA MILITÃO, LEA CORREA MILITÃO WINKER, PAULO ROBERTO 

ROCHA, PEDROZINA CORREA MILITAO ROCHA, LICIAIR CORREA MILITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORINO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - 

OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1278445

Intime-se a parte Embargada, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias. (art. 920, I, do C.P.C.).

Com a manifestação nos autos, intime-se a parte Embargante para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, conclusos para Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1026627 Nr: 35114-69.2015.811.0041

 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: NEUSA CREPALDI KAWAKAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA - 

OAB:12643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alvará Judicial.
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Código nº 1026627.

 Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por NEUSA CREPALDI 

KAWAKAMI, objetivando a concessão de medida judicial para levantar de 

valores junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (PIS,FGTS e 

PASEP), em no do seu cônjuge ISSAMO KAWAKAMI, falecida em 21 de 

setembro de 2008.

 O pedido veio acompanhado de documentos.

 Determinou – se a intimação do representante legal do Banco do Brasil, 

solicitando-se informações com relação a valores existentes em nome do 

falecido (fls. 37), sendo informados fls. 41/58 e 95 que o de cujus não 

possui nenhum saldo positivo.

Determinou-se a realização de consulta via Sistema Bacenjud, bem como 

que se oficia-se a Caixa Econômica Federal, solicitando informações 

referente a valores do PIS e FGTS, conforme extrato de fls. 94 não 

existente qualquer valores em conta, a Caixa Econômica Federal às fls. 

99, informou a não existência de valores junto a instituição financeira.

 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A documentação juntada na inicial comprova que a senhora NEUSA 

CREPALDI KAWAKAMI é esposa do falecido ISSAMO KAWAKAMI, 

conforme certidão de óbito fls. 11-v e de casamento fls. 11.

 Assim sendo, rejeito a pretensão da parte autora, por Sentença (Artigo 

487, I do CPC), verificando nas informações prestadas pelos bancos de 

que o de cujus não possui saldo positivo.

 Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações.

 P.R.I.C.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 937568 Nr: 53445-36.2014.811.0041

 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: WFS, FDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 937568

Intime-se pessoalmente a parte requerida, para tomar ciência do laudo 

positivo de fls. 58/61 no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1192399 Nr: 2185-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVMC, GMS, JMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, NPJ - UNIJURIS UNIC CUIABÁ - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1192399

Determino a intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). 

Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já s sua 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) 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, 27 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1072472 Nr: 56410-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDGS, OSC, OGS, ASDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO FARIAS DA 

SLVA JUNIOR - OAB:21.646, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:6.199/MT, ESTÁGIO SUPERVISIONADO UNIC UNIJURIS - 

OAB:UNIC/PANTANAL, RAILTON FEREIRA DE AMORIM - OAB:23.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1072472

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 992161 Nr: 19518-45.2015.811.0041

 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: PLSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMFC, JEAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522/MT, Jeferson Silva Correa - OAB:19246, 

NAIME MARCIO MARTINS MORAES - OAB:3.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:10.789/MT, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2.062/MT, 

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - OAB:13870

 Vistos, etc.

Autos n.º 992161

Defiro o pedido de fls. 139 e concedo vistas dos autos à Defensoria 

Pública, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1109899 Nr: 14592-84.2016.811.0041

 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: MVRD, FCDRRD, ECDRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZAPPI - OAB:9203/MT, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

UNIRONDON - OAB:UNIRONDON, WELLINGTON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1109899

Decorrido o prazo de defesa o requerido não compareceu à Defensoria 

Pública (fls. 72/73 – verso).

Desse modo, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos para Sentença.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 824631 Nr: 30676-68.2013.811.0041

 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: DFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADL, AADL, EADL, ASL, OMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 824631

Às fls. 99 fora decretada a revelia dos herdeiros Elizabeti Alves de Lima, 

Eva Alves de Lima e Antônio Sujismundo Lima.

A herdeira Olivia Mendonça de Lima interpôs contestação por negativa 

geral, às fls. 115/119.

O herdeiro Adão Alves de Lima fora citado por hora certa, conforme 

certidão de fls. 125.

Desse modo, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica da U.F.M.T., para 

defender os interesses do herdeiro Adão Alves de Lima. (art. 72, II, do 

C.P.C.).

Com a defesa nos autos, intime-se a parte Autora, para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 747334 Nr: 44577-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGPDS, GABRIELLE CRISTINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS.64/65 NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021544-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CARRETO PARDAL (REQUERENTE)

ADEMAR ALVES VILARINDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDO CARRETO PARDAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Trata-se de ação que visa regular os termos da Curatela, pelo que, 

designo audiência para entrevista da requerida (art. 751, do NCPC), no dia 

__11__/_09____/2018, às __17___h__45___min. Cite-se o interditando e 

intimem-se as partes para comparecerem ao ato, cientificando-a que, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência, poderá 

impugnar o pedido (art. 752, do NCPC). Em razão dos documentos 

acostados à inicial, que demonstram o problema de saúde do requerido 

(probabilidade do direito) e havendo fundado receio de dano, já que 

necessária a manutenção das despesas, e não havendo perigo de 

irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela e diante da 

previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio José 

Luiz Carreto Pardal como curador provisório do interditando, a fim de que 

possa assisti-la, nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85, da 

Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o compromisso (art. 759, do NCPC) e 

expeça-se alvará. Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 3 de agosto de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1025597-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. (REQUERENTE)

A. L. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. G. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025597-18.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14739125 - "(...) verifico que a requerente, não pleiteou os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, como também, não acostou ao feito o 

comprovante de pagamento das custas e despesas judiciais, razão pela 

qual faculto que seja comprovado o seu recolhimento, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

autoriza o artigo 290 do NCPC. Às providências." Cuiabá/MT, 28 de agosto 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011987-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. D. S. (AUTOR(A))

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14815081, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013807-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. V. M. (AUTOR(A))

A. L. D. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. Z. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013807-37.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14934601 - “Vistos e etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de Sociedade de Fato c/c Danos Materiais e Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada, na qual o autor manifestou pela desistência 

da ação, requerendo a sua extinção, conforme id. 14718229. Ainda, a ré 

devidamente intimada não compareceu na audiência. Portanto, em face do 

exposto e por mais que dos autos consta, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 
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para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

julgando, em consequência, extinto o processo, sem resolução de mérito, 

o que faço com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Desnecessária a 

manifestação do representante do Ministério Público, ante a ausência de 

incapaz. Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias. Sem custas. Publicada em audiência, dou as partes por 

intimadas.” Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006794-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. C. (ADVOGADO(A))

M. A. A. D. S. (ADVOGADO(A))

L. M. D. C. (REQUERENTE)

J. M. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. R. (REQUERIDO)

A. R. F. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 14969618 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013274-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. R. H. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE RIBEIRO DE MORAES OAB - 737.670.341-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. R. (ADVOGADO(A))

D. T. H. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação do executado 

no ID 14981024 e seguintes, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 28 

de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017068-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DORIS DE FIGUEIREDO BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as respostas ao ofícios 

expedidos nos autos, impulsiono os autos para intimar a parte requerente 

a fim de, no prazo legal, sobre elas se manifestar e, após, para irem 

conclusos. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025604-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA WANDERLEY REGO (REQUERENTE)

THIAGO DE CARVALHO MIGLIATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER VILELA REGO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14985865, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028229-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOUGLAS PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Thomaz Vilas Boas Queiroz (REQUERENTE)

Dionir de Freitas Queiróz Júnior (REQUERENTE)

CRISTIANE PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ELMIR DIAS VIRMIEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espolio de Dionir de Freitas Queiroz (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1028229-17.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante, prestando as informações. Após, atingida à finalidade, 

observando as formalidades legais, devolva-se a Comarca de origem com 

as cautelas e homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011803-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ALVES DA COSTA GIMENES (REQUERENTE)

WAGNER FELLIPE ALVES GIMENES (REQUERENTE)

VITOR AIRTON GIMENES (REQUERENTE)

VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO ALVES GIMENES (REQUERIDO)

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 1011803-27.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

13111465, bem como para comparecer e conduzir o requerido na 

audiência de entrevista designada para o dia 24/10/2018, às 14:30h, neste 

Fórum da Capital. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027358-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. S. C. (ADVOGADO(A))

S. M. D. C. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1027358-84.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14972595 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que o requerente, não 

pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita, como também, não 

acostou ao feito o comprovante de pagamento das custas e despesas 

judiciais, razão pela qual faculto que seja comprovado o seu recolhimento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme autoriza o artigo 290 do NCPC. Constato, ainda, que não foi 

encartado aos autos, o documento indispensável à propositura da 

presente ação, qual seja, a cópias dos documentos pessoais das partes, 

desta feita, faculto, igualmente, seja sanado os defeitos apontados, no 

mesmo lapso suso, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Às providências." Cuiabá/MT, 28 

de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 
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Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007900-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. T. (ADVOGADO(A))

L. 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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o estudo de ID 15024059, em 

cumprimento ao item 5 da decisão de ID 10910303, impulsiono os autos 

para intimar a parte REQUERIDA a fim de, no prazo de 15 dias, sobre ele 

se manifestar, bem como para informar se pretendem produzir outras 

provas e, após, para colher o parecer ministerial e irem conclusos. 

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1013663 Nr: 29151-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDMS, APDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.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.: 802543 Nr: 9009-26.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873/MT

 Processo nº 9009-26.2013 (Cód. 802543)

VISTOS, ETC.

 Perscrutando os autos, verifico que a sentença proferida às fls. 245/248 

determinou a transferência de titularidade do imóvel descrito às fls. 

174/184 para Lucélia Cristina Oliveira Rondon, razão pela qual indefiro o 

processamento do pedido de fls. 255/260 e determino que sejam adotadas 

as providências necessárias para o devido cumprimento da sentença 

prolatada às fls. 245/248, haja vista seu transito em julgado, fl.253.

Cumpra-se.

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.: 956829 Nr: 3486-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÊS APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15.302/MT, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - OAB:15302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12.600

 Processo nº 3486-62.2015 (Cód. 956829)

VISTOS, ETC.

 Ante a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o qual trouxe 

inovações concernentes à petição inicial de cumprimento de sentença, o 

petitório de folhas retro deve estar em consonância com os requisitos do 

artigo 524 da alusiva lei, notadamente o necessário demonstrativo 

discriminado do valor exequendo.

Em decorrência, faculto a emenda do pedido de execução de honorários, 

para que seja acostado o memorial descritivo do montante devido, na 

forma prevista na legislação processual, no prazo de 15 dias.

Após, acaso cumprida a determinação supra, por medida de economia 

processual, recebo a petição como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de 

honorários sucumbenciais, que deve seguir o procedimento previsto no 

artigo 523 do CPC/2015 e, via de consequência, determino as anotações e 

retificações de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Intime-se o executado, para que efetue o pagamento do valor atualizado 

do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o 

valor restante, nos termos do art. 523, §2º, do estatuto processual.

 Não ocorrendo pagamento, deverá ser expedido, desde logo, mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para o pagamento do 

valor devido (art. 523, §3º, do CPC).

 Deverá constar no mandado, que decorrido o lapso previsto no art. 523, 

caput, do CPC, iniciará o a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, impugnação (art. 525 do CPC).

De outro viés, não efetuada a emenda à inicial, ao arquivo.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277133 Nr: 4990-84.2007.811.0041

 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: NGMDA, TNDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRÉ FÚRIA VIANNA - 

OAB:7433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA, para devolução dos autos nº 

4990-84.2007.811.0041, Protocolo 277133, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753676 Nr: 5603-31.2012.811.0041

 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: AMADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIERME 

FRANCISCO MEIRA SILVA, para devolução dos autos nº 

5603-31.2012.811.0041, Protocolo 753676, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 215825 Nr: 24698-91.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMV, JVMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA RAMOS FERNANDES 

- OAB:12.378, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3575-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista que o cadastro dos autos estava equivocado quanto aos 

patronos da parte exequente, impulsiono os autos para fazer nova 

publicação da certidão retro, para a parte exequente, a fim de, tendo em 

vista o cálculo de fls. 429/430, intimá-la (parte exequente - DJE) a fim de, 

querendo e no prazo legal e comum, sobre ele se manifestar, e, após, 

para irem conclusos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005767-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO GUEDES (AUTOR(A))

JOSE LUIZ JERONINO GUEDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANICE VICELINA DOS ANJOS SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1005767-66.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, recebo a petição de ID. 

14256591 e seus documentos, como emenda à inicial. Por conseguinte, 

vislumbro que a parte autora pretende a concessão da assistência 

judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. No mais, verifico que 

trata-se a presente de AÇÃO DE EXCLUSÃO DE HERDEIRO POR 

INDIGNIDADE, manejada por JOSE LUIZ JERONIMO GUEDES, representado 

por seu curador provisório, Paulo Roberto Guedes, em face de ANICE 

VICELINA DOS ANJOS SILVA. Analisando os autos, o requerente afirma 

ser "filho adotivo de fato" da de cujus Maria Campos Silva, afirmando a 

existência de processo de Adoção “Post Mortem” tramitando na 3ª Vara 

Esp. Família e Sucessões de Várzea Grande sob o nº. 

1004556-83.2016.8.11.0002 PJE. Todavia, a legitimidade para a 

interposição da presente demanda é conferida àqueles que possuam 

interesse na sucessão, ou seja, aos herdeiros ou legatários habilitados a 

receber a herança no lugar do que seria excluído por indignidade, sendo 

conferida legitimidade concorrente ao Ministério Público apenas na 

hipótese do artigo 1.814, I, §2º, do Código Civil. Desta feita, pendendo 

ação de adoção post mortem do requerente, forçoso concluir que não 

possui legitimidade para o manejo da presente, ao menos até que 

sobrevenha o julgamento da ação em trâmite na Comarca de Várzea 

Grande. Logo, a situação dos autos denota a ausência de uma das 

condições da ação, a saber: legitimidade de parte, ensejando, pois o 

indeferimento da exordial, nos termos do artigo 330, I, do CPC/2015 e, em 

decorrência, a extinção do feito sem resolução do mérito. A despeito, 

vejamos o dispositivo legal aplicável: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando:(...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; (...) ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e, por 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 330, I, do Código de 

Processo Civil/2015 c.c. artigo 485, incisos I e VI, ambos da alusiva lei. 

Condeno ao pagamento das custas, despesas processuais, todavia, 

suspensa a exigibilidade ante os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita concedida. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as 

devidas anotações e baixas de estilo. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026163-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MATOS FEITOSA (AUTOR(A))

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Tendo em 

vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos 

Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou 

a suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1026436-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini (ADVOGADO(A))

ANDRE SIQUEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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:Vistos, etc. Tendo em 

vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos 

Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou 

a suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1026247-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA (ADVOGADO(A))

LAURA PATRICIA CORREA PAILO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Desse modo, 

considerando que o critério definidor da competência é o valor da causa, 

conforme dispõe o art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, respeitadas as 

exceções do §1º, a declinação da competência deste juízo é medida que 

se impõe. Ante ao exposto, DECLINO da competência para processar e 

julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Remetam-se os autos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030719-46.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

OSNIL PEDRO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Tendo em 

vista a manifestação acostada aos autos (ids. 10284243, 10284244, 

10284245, 10284246 e 10284247), intime-se o Requerido para apresentar 

sua contestação, em 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo retro, com ou sem 

contestação, retornem-me os autos conclusos. 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: 1002905-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ERLI DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000968-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

DIEGO RONDON GRACIOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003116-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLUBE ESPORTIVO DOM BOSCO (REQUERENTE)

GEANDRE BUCAIR SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, manifeste nos autos, no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029016-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO (ADVOGADO(A))

AGUINEL ORMOND FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503446-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVY JOSE MARIA (IMPETRANTE)

REICYLA BRUNA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008289-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA (ADVOGADO(A))

CLAUDINO AFONSO DA CUNHA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024710-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ZACARIAS BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004571-32.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEREIRA BORGES (AUTOR(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003464-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

MARIA GREGORIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010863-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL LEONOR DA SILVA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005783-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VAREIROS LOPES DE BARROS (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018602-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILINO MARCELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA APARECIDA DOS SANTOS (RÉU)

FATIMA JESUS MENDES DA SILVA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal, BEM COMO, MANIFESTAR 

SOBRE A DEVOLUÇÃO DE AR NEGATIVO, ID14467895. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031295-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CANAVARROS (AUTOR(A))

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017648-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANICE DE ALMEIDA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014319-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO (ADVOGADO(A))

W. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME (AUTOR(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018542-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

INILSON DE SOUZA ORTIZ (AUTOR(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017225-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

ALDO DOMINGOS DOS PASSOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504694-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

SUZANA HELENA ALVES ARRUDA ASSIS E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001810-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

IVETE LEMES DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008430-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

MARLI TEIXEIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019396-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS BERALDO TOCANTINS DA CRUZ (AUTOR(A))

CRISTIANO BIANCHINI (AUTOR(A))

PABLO RODRIGO POLITA (AUTOR(A))

FABIANA MENDONCA FERREIRA (AUTOR(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019336-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

AILTON JACINTO SILVERIO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008669-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO DAMACENO DA SILVA (IMPETRANTE)

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002511-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CORREA DA CRUZ (AUTOR(A))

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência da 

juntada do laudo pericial e, querendo, manifestar. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853227 Nr: 55941-72.2013.811.0041

 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: CLARICE MARQUES DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17.517/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, RODRIGO SANTOS DE CARVALHO-PROCURADOR 

DO ESTADO - OAB:18026-A

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer dar andamento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 945933 Nr: 57957-62.2014.811.0041

 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 MARINO SOARES DA SILVA

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 

485, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o 

Requerido ao pagamento da licencia prêmio, referente ao quinquênio de 

06/05/1990 à 05/05/1995, cujos valores deverão ser apurados em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da 

caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária 

pelo IPCA contados do evento danoso.

Sem custas.

Honorários advocatícios pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação na forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do 

Código de Processo Civil.

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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 973930 Nr: 11192-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASILIO EVARISTO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:8.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

condenar o requerido a restabelecer o auxílio-doença desde o dia 

seguinte a sua cessação que se deu em 31/01/2015 – fl. 26,com aplicação 

imediata, observando a incidência dos índices da seguinte forma:

1) No que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo 

STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta 

data;

2) Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada 

pela Lei nº 1 1.960/09.

Condeno a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento dos 

honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante, desde já, 

autorizo o levantamento do montante em favor do expert nomeado na 

espécie, mediante a expedição do competente alvará.

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, 22 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120057 Nr: 8436-37.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J. PSENZIUK 

CARVALHO - OAB:5262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792928 Nr: 47012-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI DA SILVA, ELAINE CARDINALI AERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1092298 Nr: 7190-49.2016.811.0041

 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: ALDENICE PEREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - 

INTERMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1092298 – Usucapião

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1061023 Nr: 51429-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Autos n.º 1061023 – Liquidação de sentença

 Vistos, etc.

Para a apuração do montante devido na espécie, nomeio como perito 

Judicial o contador GERSON FANAIA PEREIRA, com endereço profissional 

na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed América do Norte - Jardim das 

Américas. Cuiabá-MT, tel.: (65) 3023-7223, (65) 3023-5415, (65) 

9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico: fanaiar@terra.com.br, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.

Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, FIXO em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários periciais.

Destarte, consoante já decidiu a Segunda Seção do STJ, quando do 

julgamento do REsp. n. 1.274.466/SC, Relator o Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, submetido ao rito dos recursos repetitivos nos termos do art. 

543-C do CPC, consolidou o entendimento segundo o qual, ao devedor, 

incumbe a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais na 

fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por 

artigos), in verbis:

 “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para 

fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, 

descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento 

de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) 

"Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar 

a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase 

autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), 

incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".2. Aplicação 

da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” 

(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). (ressaltamos)

Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.

Após, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 268 de 656



(CPC, art. 477, §1º).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 913925 Nr: 39439-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIA LUCIA KUHN SARMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 913925 – Liquidação de sentença

 Vistos, etc.

Para a apuração do montante devido na espécie, nomeio como perito 

Judicial o contador GERSON FANAIA PEREIRA, com endereço profissional 

na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed América do Norte - Jardim das 

Américas. Cuiabá-MT, tel.: (65) 3023-7223, (65) 3023-5415, (65) 

9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico: fanaiar@terra.com.br, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.

Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, FIXO em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários periciais.

Destarte, consoante já decidiu a Segunda Seção do STJ, quando do 

julgamento do REsp. n. 1.274.466/SC, Relator o Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, submetido ao rito dos recursos repetitivos nos termos do art. 

543-C do CPC, consolidou o entendimento segundo o qual, ao devedor, 

incumbe a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais na 

fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por 

artigos), in verbis:

 “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para 

fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, 

descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento 

de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) 

"Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar 

a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase 

autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), 

incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".2. Aplicação 

da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” 

(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). (ressaltamos)

Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.

Após, 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).

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.: 336777 Nr: 7677-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DE ARRUDA PINTO - 

OAB:2425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROC DO 

ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Autos n.º 336777 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre a impugnação apresentada pelo executado.

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 Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 342495 Nr: 12707-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANY RODRIGUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SEDUC - 

SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO APARECIDO MEDEIRO - 

OAB:113996/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 342495 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 976440 Nr: 12367-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROZINA CORREA MILITAO ROCHA

 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: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 Autos n.º 976440 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 414790 Nr: 3248-19.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA CAMPOS DA SILVA, ANA NERY HOLANDA 

CAMPOS, CLEONICE RIBEIRO MARCONDES, BENEDITA PINHEIRO DA 

SILVA, DEISE MARQUES DE ALMEIDA PINHO, ELIANE ROSA FERNANDES 

DE ALBUQUERQUE, JOSIAS SANTANA DA ROSA, FRANCISCA AMELIA 

MARQUES, JOSÉ LUIZ CHIMATTI PESENTI, EVANILDES DE ARRUDA 

BORDALHO, ERONINA SILVA MARTINS, GRAYCE MARIA ALVES DINIZ 

DALTRO, HIDEBRANDO DA SILVA DALTRO JUNIOR, JOÃO CARLOS 

CHISTOFFOLI, LUIZ CARLOS TORQUATO DA SILVA, PEDRO SANTANA 

DE BARROS, SONIA MARIA ATTILIO COELHO, MARIA AUXILIADORA DE 

OLIVEIRA CORREA, MARILUCE DA SILVA SENRA, SILVINA MARIA DOS 

ANJOS, LUCILANE PEREIRA SIMEONE, PAULO BARTOLOMEU ALVES DA 

SILVA, TONIA FIGUEIREDO SOARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4.871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.062/MT

 Autos n.º 414790 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao petitório retro.

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.: 842323 Nr: 46408-89.2013.811.0041

 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): JOAQUIM AMANCIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 842323 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 852341 Nr: 55154-43.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALMERINDA MONTEIRO BARROS, ANGELA MARIA 

DE ALVARENGA, FRED JORGE MENDES, ANTONIO MARCOS DA SILVA, 

ELAINE CRISTINA BARBOSA, ELIETE ANA DE ARRUDA, JERUSA 

MARINHO RODRIGUES, HELENA TERESA RODRIGUES OLIVEIRA, LENINE 

HONORIO DE MATOS, JOSÉ MARCIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO

 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: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 852341 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 949812 Nr: 60231-96.2014.811.0041

 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: BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A- 

BRASNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENRICO ESTEFAN MANNINO - 

OAB:95.110/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 Em cumprimento à decisão de fls. 402, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para depositar o valor dos honorários, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 844986 Nr: 48762-87.2013.811.0041

 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: JOSÉ PETRONILHO DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

PROCURADORIA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que decorreu, sem manifestação, o prazo para parte autora 

apresentar impugnação à contestação. Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes para apresentarem provas que pretendem 

produzir.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026634-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA BARREIROS DOS SANTOS (AUTOR(A))

AURILENE LOPES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-80.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIS CABANA (AUTOR(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar acerca da juntada de laudo pericial. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1015943-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VENCESLAU DE MATOS DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027772-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGIANI SARDI LOPES (IMPETRANTE)

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas QBP 4684, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027611-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE FACCIN VILELA (ADVOGADO(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO GAONA (IMPETRANTE)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral Adjunto da Procuradoria Geral do 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:Ex 

positis, e nos termos do §2º do artigo 322 do CPC, CONCEDO A LIMINAR 

almejada, para o fim de determinar ao Impetrado que conclua e se 

manifeste acerca dos pedidos realizados pelos Protocolo n. 104165/2018, 

no Processo de Compensação n. 15325/2010 e Protocolo n. 104214/2018, 

no Processo de Compensação n. 15326/2010. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023991-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLA FERNANDES MACCARI (ADVOGADO(A))

LENICE FERNANDES MACCARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014495-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

AMOM SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009082-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JOCINEIA ANTONIA DE BARROS CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009537-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

JOAO DIAS PIMENTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 433488 Nr: 12906-67.2010.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA LOURENÇO DE SOUZA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12.162

 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).

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 das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 898998 Nr: 29056-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRES VIGO - OAB:84934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido inicial, 

para anular os TADs n. 782912-7, 802828-0, 808366-6, 809819-0, 

817348-5, 839104-0, 802803-5, 802825-4, 809276-0, 809818-9, 815308-5, 

837390-5, 851989-4 e 852353-8, extinguindo os créditos neles 

consubstanciados. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o 

Requerido ao pagamento das custas processuais, bem como ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da causa nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, autorizo o levantamento dos 

valores depositados, em favor da Requerente.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1016463 Nr: 30315-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA NEVES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

- OAB:8930

 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. 71/76 levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Acórdão de fls. 97/108. 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.: 898998 Nr: 29056-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRES VIGO - OAB:84934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido inicial, 

para anular os TADs n. 782912-7, 802828-0, 808366-6, 809819-0, 

817348-5, 839104-0, 802803-5, 802825-4, 809276-0, 809818-9, 815308-5, 

837390-5, 851989-4 e 852353-8, extinguindo os créditos neles 

consubstanciados.

 Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais, bem como 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa nos termos do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.

 Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

Certificado o trânsito em julgado, autorizo o levantamento dos valores 

depositados, em favor da Requerente.

P.I.C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1027561-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de pedido de liberação de Alvará Judicial para 

movimentação de resíduos previdenciários de pessoa falecida. Defiro os 

benefícios da gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC. 

Conforme as disposições dos artigos 721 e seguintes, do atual CPC, 

apesar de se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, é necessária 

a citação das partes interessadas. Assim, cite-se o INSS por intermédio da 

Advocacia-Geral da União para que se manifeste nos autos no prazo de 

15 (quinze) dias, se assim desejar. Tendo em vista que, conforme a 

Certidão de Óbito do falecido existem outros herdeiros, para que possa 

receber o saldo residual previdenciário referido nos autos, o pedido 

formulado deverá contar com a anuência expressa dos demais herdeiros 

do de cujus, com firma reconhecida em Cartório, ou então, estes deverão 

compor o polo ativo da lide, juntamente com o requerente. Dessa forma, 

intime-se o Requerente para que no prazo de 30 (trinta) dias, traga aos 

autos a anuência expressa dos demais herdeiros, com firma reconhecida 
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em Cartório, ou então que estes venham a compor o polo ativo da lide em 

litisconsórcio com a sua pessoa. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação da autarquia previdenciária, colha-se o Parecer do Ministério 

Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026519-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA (ADVOGADO(A))

BEBIDAS RIBEIRO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. De acordo com o §2º, do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade 

de justiça pode ser indeferido pelo magistrado quando houver nos autos, 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão do benefício. No caso vertente, em se tratando de pessoa 

jurídica, mesmo que sem fins lucrativos, prevalece o entendimento da 

Súmula n. 481, do E. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Dessa forma, 

intime-se a autora para que comprove, no prazo de cinco dias, a 

hipossuficiência alegada na petição inicial ou, se assim entender, que 

promova o recolhimento das custas iniciais. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026825-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (AUTOR(A))

RUBENS ANTONIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O requerente deverá comprovar o recolhimento das custas de 

preparo do processo, no prazo de quinze dias (art. 290, do CPC), sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027298-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID (ADVOGADO(A))

TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Em que pese não se tratar de mandado de segurança coletivo, 

o seu objeto afeta diretamente a coletividade, por meio das finanças 

públicas. Desse modo, ouça-se o representante judicial do ESTADO DE 

MATO GROSSO no prazo de 72 horas, conforme art. 22, §2º, da Lei n. 

12.016/09. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009981-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1009981-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NEILA MARIA DE CAMPOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 14421928, declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024197-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE TAMIRES DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1024197-03.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 14928219, declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033168-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

EDNA REGINA PADILHA DA SILVA (REQUERENTE)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1033168-74.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDNA REGINA PADILHA DA 

SILVA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com 

estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for 

o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019647-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1014207-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

VILMA FAUSTA PINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1014207-22.2016.8.11.0041 Vistos, Tendo em vista a certidão 

retro, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação, no prazo legal. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno 

Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000724-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ANTONIA DE ALMEIDA MACIEL LEHR (AUTOR(A))

ELIZABETH SEBASTIANA DE MEDEIROS MIRANDA (AUTOR(A))

DOUGLAS TADEU MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOCI ARRUDA MARTINHO (AUTOR(A))

LEUZA GOMES DE OLIVEIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000724-51.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELIZABETH SEBASTIANA DE 

MEDEIROS MIRANDA, JOCI ARRUDA MARTINHO, LEUZA GOMES DE 

OLIVEIRA DO CARMO, ROSA ANTONIA DE ALMEIDA MACIEL LEHR RÉU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 14369002, declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028203-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

CHAIIENNEN SOARES ANTUNES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. No mesmo prazo, 

deverá trazer aos autos o CRLV atual do veículo, além de comprovar a 

quitação do Licenciamento para o exercício de 2018, bem como do IPVA, 

Seguro Obrigatório e Licenciamento, dos exercícios anteriores. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028034-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER MARTINS BERNARDES (ADVOGADO(A))

FRANCINEIA INHEGUES DE ALENCAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

DELEGADO GERAL DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL MT (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por 

FRANCINEIA INHEGUES DE ALENCAR em face do DELEGADO-GERAL DA 

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO E PRESIDENTE 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO CEBRASPE – CENTRO 

BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO 

EM EVENTOS. Ab initio, observa-se que a presente ação foi endereçada a 

autoridades que não tem competência para figurar no polo passivo da 

ação, uma vez que não se trata de Mandado de Segurança. Deste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto a Requerente a emendar a inicial para corrigir o polo 

passivo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028791-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

LOURIVALDO BARBOSA DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1028791-60.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LOURIVALDO BARBOSA DIAS 

RÉU: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intimem-se 

as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena de 

indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com 

estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for 

o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011971-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CHAVES ABDALLA (ADVOGADO(A))

KIRTON SEGUROS S.A (AUTOR(A))

DANIEL DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1011971-97.2016.8.11.0041 AUTOR(A): KIRTON SEGUROS S.A RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando a sua necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, voltem-me 

conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente 

a lide. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010609-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIA SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1010609-26.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA ANTONIA SOARES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se o embargado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração 

opostos ao ID 6705512, nos termos do art. 1023, § 2º c/c art. 183 do CPC. 

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002830-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

DARCILIO ANTONIO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002830-54.2016.8.11.0041 REQUERENTE: DARCILIO ANTONIO MARIANO 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com 

estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for 

o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022347-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE BRITO (REQUERENTE)

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1022347-11.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 14366070, declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 870424 Nr: 9903-65.2014.811.0041

 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: SSJM COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODRIGUES - 

OAB:251.214/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Diante de tudo o que foi exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar 

a liminar deferida e DETERMINAR à autoridade coatora a imediata liberação 

das mercadorias apreendidas por intermédio do TAD n. 1109774-7, bem 

como para que se abstenha de exigir da impetrante, o ICMS diferencial de 

alíquota com fundamento no Protocolo ICMS n. 21/2011, nas operações 

interestaduais de vendas não presenciais, destinadas a consumidores 

não contribuintes do ICMS neste Estado.Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 

13, da Lei 12.016/09.Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual.Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do 

STJ.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 1º, do 

Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 748770 Nr: 414-72.2012.811.0041

 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: EDIVON LERIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO (GESTOR ESTADUAL DO SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO 

JÚNIOR (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B, RENATA 

MACIEL CUIABANO- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para manifestação no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme decisão de fs. 471.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 111414 Nr: 2321-97.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA FIGUEIREDO DE CARVALHO, YOLANDA 

DE PINA MAULIN, LUCILIO RODRIGUES DA COSTA, MARIA HELENA 

SOARES DE MORAES, MARIA HELOISA DE SOUZA CAMARGO, SUELY 

SPINOLA COSTA, WILSON CAMPOS SOARES, ZULMA DE ARRUDA 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VITOR C. GARGAGLIONE 

(PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA REGINA CURSINO 

FERRAZ - OAB:3020/MT, LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - 

OAB:20.935

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada Lilian Fraga 

Castro Gomes (OAB/MT 52.935-O) para a quitação deste valor, conforme 

decisão de fls. 1032.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027789-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGIANI SARDI LOPES (IMPETRANTE)

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. VIRGIANI SARDI LOPES impetra o presente Mandado de 

Segurança, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da 

Constituição Federal, contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando em sede liminar que seja determinada a suspensão 

na cobrança do IPVA 2017, possibilitando a regular emissão do CRLV e 

autorização de transferência do veículo. É o relatório. Decido. De acordo 

com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31/2004), compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de 

segurança e o habeas data, contra atos do Governador do Estado, da 

Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal 

de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 
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Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. 

Tendo em vista que a competência é absoluta, carece de competência 

este juízo. Desta forma, determino a remessa dos presentes autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e 

julgar a presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027587-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTISOLUCOES CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME (IMPETRANTE)

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustrissimo Senhor Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso, Sr. Rogério Luiz Gallo (IMPETRADO)

PATRICIA BENTO GONÇALVES VILELA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por 

MULTISOLUÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - ME, tendo por autoridades 

coatoras a GERENTE DA GERÊNCIA DO IPVA e o SECRETÁRIO DE 

ESTADO DA FAZENDA. Pois bem, de acordo com o art. 96, inciso I, alínea 

“g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº. 31/2004), compete privativamente ao Tribunal 

de Justiça, julgar originalmente mandado de segurança e o habeas data, 

contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, 

do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de 

Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e 

do Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Tendo em vista que a petição inicial indica 

Secretário de Estado como autoridade coatora neste mandamus, por 

consequência, a competência para julgamento desta lide não é deste juízo. 

Desta forma, declino da competência e determino a remessa dos 

presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para processar e julgar a presente ação, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022912-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOUBERT BADARO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de 

Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência promovida por 

JOUBERT BADARO JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em que objetiva a concessão da antecipação da tutela liminar 

para o fim de ser determinado que os requeridos adotem as providências 

necessárias para que o autor seja imediatamente submetido ao tratamento 

Endovascular de Embolização de MAV ou outro tratamento igualmente 

eficaz, assegurando a continuidade do tratamento necessário, no Hospital 

Geral Universitário caso tenha vagas, ou ainda em hospital de rede 

privada, ainda que necessária a contratação de fornecedor particular 

(sem licitação). Relata que o Paciente encontra-se acometido de 

Malformação Arteriovenosa (MAV), com quadro de cefaleia de forte 

intensidade, desorientação têmporo-espacial, sinais de irritação meníngea 

persistente e hidrocefalia, necessitando com urgência ser submetido ao 

Tratamento Endovascular de Embolização de MAV (ou outro tratamento 

igualmente eficaz), sob pena de evoluir com rompimento e morte 

prematura. Sustenta que o pedido foi encaminhado para a Central de 

Regulação de Vagas, mas de acordo com informações repassadas pela 

equipe médica, o procedimento não está sendo coberto pelo SUS, e o 

autor não tem condições de arcar as suas expensas. Instrui a inicial com 

documentos, bem como pugna pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Parecer do NAT ao ID 14950974, informando que: “Trata-se de 

urgência médica, pelo risco de nova e irreversível rotura espontânea da 

malformação cerebral, com graves consequências, inclusive óbito, e deve 

ser providenciado com a maior brevidade possível, com o objetivo de 

minimizar essas consequências. Trata-se de alta complexidade, portanto, 

de competência do Estado de Mato Grosso. O tratamento solicitado – 

tratamento de embolização cerebral – é contemplado pelo Sistema Único 

de Saúde, e é realizado no Estado no Hospital Geral Universitário, e 

Hospital Municipal São Benedito, ambos em Cuiabá-MT.” É o relatório. 

Decido. Por força da regra do art. 300 do CPC, que a tutela de urgência 

deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o 

deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In casu, o 

pedido de antecipação de tutela visa a que os requeridos viabilizem 

imediatamente o tratamento médico consistente à realização de Tratamento 

Endovascular de Embolização de MAV (ou outro tratamento igualmente 

eficaz), conforme laudo médico carreado aos autos. Para tanto, instrui a 

inicial com documentos importantes, no caso laudo de médico especialista 

indicando a necessidade de realização do procedimento, solicitação de 

autorização para o SUS e exames médicos, em atendimento do disposto 

no art. 1º e §1º, do Provimento n. 02/2015-CGJ. A Constituição Federal, na 

dicção dos arts. 6º, 196 e 197 e ainda, o art. 2º da Lei nº. 8.080/90 erigem 

a saúde como um dever do Estado a todos, inclusive às pessoas que não 

podem arcar as despesas com medicamentos sem privar-se de recursos 

indispensáveis ao seu próprio sustento e ao de sua família. O 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

pode ser expresso no voto do julgamento cuja ementa transcreve-se: 

“APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DE 

DECISÃO LIMINAR E CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO – 

REJEITADAS – LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – 

IMPROCEDÊNCIA - REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 

ANGIOPLASTIA CORONARIANA, COM IMPLANTE DE STENTS 

FARMACOLÓGICOS – IDOSO - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO 

CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. "O tratamento médico 

adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, 

responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no 

polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe 

falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz 

Fux, Tema 793, 6.3.2015)". O direito à vida e à saúde deve ser garantido 

pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. Com o advento da 

Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas 

as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual 

não mais faz jus aos honorários de sucumbência. (Apelação / Remessa 

Necessária 155876/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, 

Publicado no DJE 04/12/2017). Com efeito, mister ser concedida especial 

proteção à dignidade da pessoa humana, cujo direito é inalienável e 

superior a qualquer espécie de restrição legal e administrativa. Oportuno 

colacionar o que diz ALEXANDRE DE MOARES acerca do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana: “A dignidade da pessoa humana é um valor 

espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). Na hipótese, pelo relatório/laudo médico que instrui a inicial, 

não resta dúvida quanto à urgência de realização do tratamento 

pretendido, motivo mais do que suficiente para justificar a dispensa de 

prévia autorização orçamentária e até de procedimento licitatório, de modo 

que não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor 

tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é 

essencialmente técnico. Assim, em obediência aos princípios 

constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado e ao Município 

assegurar ao paciente os procedimentos necessários a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. É nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça 

tem decidido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
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INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. ALEGADA OFENSA AOS 

ARTS. 7º E 18 DA LEI 8.080/90. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 282/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão 

publicada em 10/05/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto 

contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de 

ação civil pública proposta pelo Parquet estadual, em face do Estado da 

Paraíba, pleiteando o fornecimento de tratamento cirúrgico a menor, 

diagnosticada com Escoliose Dorno Lombar grave e progressiva, sem 

condições financeiras de arcar com o valor da cirurgia. O Tribunal de 

origem, em sede de reexame necessário, confirmou a sentença de 

procedência. III. Em relação à apontada violação aos arts. 7º e 18 da Lei 

8.080/90, o Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por falta de 

prequestionamento, pelo que incide, na espécie, quanto ao referido ponto, 

o óbice da Súmula 282/STF. IV. Ademais, o acórdão está em conformidade 

com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "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 a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros" (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013). Nessa linha, 

o entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

repercussão geral: "o tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente" (STF, RE 855.178/SE, Rel. Ministro 

LUIZ FUX, PLENÁRIO, DJe de 13/03/2015). V. Agravo interno improvido. 

(AgInt no AREsp 899724/PB AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2016/0092632-4, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do 

Julgamento: 06/12/2016, Publicação: 15/12/2016). Logo, não há que se 

olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre o 

interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à saúde, é 

inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Deste modo, à vista 

do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo 

dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada O Estado e o 

Município são partes legítimas para figurar no polo passivo, conforme 

entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, não podendo, 

portanto, impor um ônus ao usuário/autor em ter que indicar quem deve 

responder a ação, levando-se em conta as atribuições administrativas 

impostas no sistema. No entanto, quando restar clara a indicação do ente 

estatal que deva responder inicialmente a obrigação, amadureci o 

entendimento que deve ser este que preferencialmente deve ser 

compelido a quitar com o dever constitucional de prestar o direito a saúde. 

O parecer do NAT pontuou que trata-se de procedimento de alta 

complexidade sendo, portanto, dever do Estado cumprir inicialmente a 

obrigação. Não afasto o dever do Município em responder 

subsidiariamente. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

CONCEDO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para determinar 

inicialmente ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, de forma 

incontinenti, cumpra com a obrigação político-constitucional a fim proceder 

ao imediato o Tratamento Endovascular de Embolização de MAV (ou outro 

tratamento igualmente eficaz), assegurando a continuidade do tratamento 

necessário para preservar a saúde e a vida da parte Autora, conforme 

laudo médico carreado aos autos, ainda que seja necessária a 

contratação de fornecedor particular, IMEDIATAMENTE, com dispensa de 

procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem 

qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável. Intime-se, também, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ para o 

cumprimento da liminar. Intime-se o Gestor da Central de Regulação de 

Urgência e Emergência do Estado (Av. Prainha Esquina com a Rua Dom 

Bosco), desta decisão, para que adote todas as providências necessárias 

para o imediato cumprimento da ordem judicial. Saliento que a decisão 

deverá ser cumprida preferencialmente pelo Estado de Mato Grosso, 

conforme disposto acima. Intimem-se os requeridos, via PGE e PGM, para 

que cumpram a decisão, bem como, na oportunidade, cite-os, para 

querendo, apresentarem a sua defesa, no prazo legal. 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 a audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI 

e enunciado nº 35 da ENFAM). Defiro a gratuidade da justiça. Expeça-se o 

necessário, com urgência, devendo ser cumprida por Oficial Plantonista. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023314-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA E BARROSO LTDA (IMPETRANTE)

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Secretária Adjunta de Relacionamento com o Contribuinte (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PROCESSO Nº 1023314-22.2018.8.11.0041 MANDADO DE SEGURANÇA 

Impetrante: MIRANDA E BARROSO LTDA Impetrado: SECRETÁRIO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se o pedido de desistência do mandamus, formulada pela 

Parte Autora ao ID. 14453583 destes autos de MANDADO DE 

SEGURANÇA, impetrado MIRANDA E BARROSO LTDA contrato dito coator 

praticado pelo SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. Verifico que ainda não houve a notificação da autoridade 

coatora, todavia, ressalto que o mandado de segurança não necessita da 

concordância do impetrado (STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa forma, com 

fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 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

Sentença Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1038217-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CELSO DE CAMPOS (IMPETRANTE)

LIDIANE DA SILVA PAULA (IMPETRANTE)

DAMIAO SANTANA (IMPETRANTE)

RONY MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

PATRIK LAURO LOUREIRO DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSINETE ROSA DOS SANTOS RODRIGUES (IMPETRANTE)

HELDER GALDINO PEREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

LILIAN BISPO BUENO (IMPETRANTE)

MARLON JADSON DA SILVA BORGES (IMPETRANTE)

ROGERIO PICOLI (IMPETRANTE)

ERLON DE PINHO NOVAIS (IMPETRANTE)

EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA (IMPETRANTE)

EDUARDO TEIXEIRA PRATA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PROCESSO Nº 1038217-96.2017.8.11.0041 MANDADO DE SEGURANÇA 

Impetrante: DAMIAO SANTANA E OUTROS Impetrado: ESTADO DE MATO 

GROSSO E COMANDANTE DA DIRETORIA DE ENSINO INSTRUÇÃO E 

PESQUISA DA PMMT. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o 

pedido de desistência do mandamus, formulada pela Parte Autora ao ID. 

14705958 destes autos de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado 

DAMIAO SANTANA E OUTROS contrato dito coator praticado pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO E COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILTAR 

DE MATO GROSSO. Verifico que ainda não houve a notificação da 

autoridade coatora, todavia, ressalto que o mandado de segurança não 

necessita da concordância do impetrado (STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa 

forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o 

processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 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 
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DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006032-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005755-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

BERENICE FONTOURA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504910-82.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO (AUTOR(A))

JOAO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO (AUTOR(A))

IDEVALDO ROCHA MACEDO (AUTOR(A))

PUBLYO RAFAELL SOARES (AUTOR(A))

PABLO PATRIK LIMA DE MESQUITA (AUTOR(A))

SINVALDO ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

RODRIGO NEVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003549-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES DO BONFIM (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008269-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANNIELLE NAYARA MAIERON (ADVOGADO(A))

LAERCIO POLETE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028190-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028190-20.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OSMAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se a 

ordem deprecada, com urgência, por se tratar de matéria de saúde, 

expedindo-se o necessário, nesta data, por oficial plantonista, se 

necessário for. Comunique-se ao Juízo deprecante prestando as 

informações necessárias. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das cautelas de praxe. Cumpra-se, servindo a presente como mandado. 

Cuiabá, 28 de agosto de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020263-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

KAROLAINE CAPELARI DOS SANTOS (AUTOR(A))

L. C. D. H. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando a remessa dos 

autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 449944 Nr: 22698-45.2010.811.0041

 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: VALDIR SALES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - 

OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 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 
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para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1032817 Nr: 38002-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR ANTONIO GONÇALVES- EPP, WALDEMAR 

ANTONIO GONÇALVES, MARIA DE L. O. GOÇALVES- EPP, MARIA DE 

LOURDES OLIVEIRA GONÇALVES, H. E. O. GONÇALVES- EPP, HALINE 

EVELYN OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE 

FAZENDA-SEFAZMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO DE CASTRO LESSA 

JUNIOR - OAB:16375 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Vistos, etc.

 O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986.

Diante disso e com fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este 

feito permaneça com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 985354 Nr: 16464-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO 

AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:6224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLY DE OLIVEIRA MATOS 

- OAB:17.386/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 935278 Nr: 52188-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DE 

ENSINO PUBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1017791 Nr: 30845-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO CORREA DA COSTA

 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.

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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1001435 Nr: 24039-33.2015.811.0041

 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: ISMAEL DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLINO 

CALLEJAS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos.

Sobre a petição e documentos de fls. 468/472, manifeste-se o Requerido, 

em 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 803996 Nr: 10455-64.2013.811.0041

 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: CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR, 

ALISSON CARVALHO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER QUEIROZ DOS SANTOS 

-UFMT - OAB:11.711 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Posto isto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, para consolidar os termos da antecipação 

de tutela anteriormente deferida e determinar que o Defensor Público-Geral 

do Estado de Mato Grosso designe a requerente Sra. Cristiane Obregon 

Almeida de Alencar para exercer as suas funções na Comarca de Cuiabá, 

para efeitos de acompanhamento do seu cônjuge.Sem custas. Condeno o 

Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor 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, 27 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 871596 Nr: 10748-97.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCEL BUENO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDANTE 

GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 

VALLE - OAB:9774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 875420 Nr: 13713-48.2014.811.0041

 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: MARIA RITA DOS SANTOS, HOSPITAL E MATERNIDADE 

SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, SERGIO 

BENEDITO BASTOS PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 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, 18 de agosto de 2017.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 956054 Nr: 3090-85.2015.811.0041

 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: DALARG ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, GERENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMBUSTÍVEIS E BIOCOMBUSTÍVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE 

FREITAS - OAB:14.245MT, NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - 

OAB:9.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

 O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986.

Diante disso e com fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este 

feito permaneça com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 836025 Nr: 41084-21.2013.811.0041

 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: LEONY BENEDITO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA VALERIA JACOB 

VIEIRA - OAB:10007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1053918 Nr: 48306-69.2015.811.0041

 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: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER - OAB:

 Vistos.

 Sobre o laudo pericial, manifeste-se o requerido, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 934228 Nr: 51541-78.2014.811.0041

 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: ALBERTO ADRIANO DA SILVA, CLEUZA MULLER DA 

SILVA, DAISE PADILHA BRANDAO, ELZA BARTOLINA MARCAL DE 

ARRUDA, ELIANE FERNANDES DA SILVA, EDME JOSE MOREIRAZA, 

MARCIA MARIA XAVIER, ILVA FELIX DO NASCIMENTO, LOZENIL DA 

SILVA SOUZA, NEILA MARIA BOTELHO DO PRADO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL ( 

PROCURADOR MUNICÍPIO) - OAB:2.838

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1259629 Nr: 24283-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA DE FELICE SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 104696 Nr: 17301-83.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCEL SOUSA DE CURSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 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.: 1259627 Nr: 24281-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 941548 Nr: 55488-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLEMENTE ZANOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 839048 Nr: 43580-23.2013.811.0041

 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: KATIUSCIA DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ESTADO DE MATO GROSSO, ALEXANDRE ANDERSON 

CARNEIRO, LUZENIR CAMPOS QUEIROZ, MARIA ALZENIRA RIBEIRO 

NASCIMENTO, MARILENE APARECIDA MOREIRA, WILMA N. SILVA 

FRAGA, VALDELICE CELENE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATA NASCENTES ALVES 

- PROC.ESTADUAL - OAB:3408/MT

 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1047956 Nr: 45400-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE ALMEIDA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 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.: 1270788 Nr: 27945-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO HENRIQUES MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação da 

correção monetária pelo IPCA-E e do juros da remuneração oficial da 

caderneta de poupança.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 841744 Nr: 45946-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELANGE GUIMARÃES GOUDINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1001453 Nr: 24046-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUINO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 913222 Nr: 39018-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAAC NEPOMUCENO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 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.: 1259620 Nr: 24275-14.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROENTHEGE LEITE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 
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supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação da 

correção monetária pelo IPCA-E e do juros da remuneração oficial da 

caderneta de poupança.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1257989 Nr: 23659-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILDES BENEDITA CORREA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação da 

correção monetária pelo IPCA-E e do juros da remuneração oficial da 

caderneta de poupança.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 767804 Nr: 20646-08.2012.811.0041

 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: SUELY GRILLO GUEDES DURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Defiro pleito à fl. 48, para tanto consigno prazo de 30 dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 387039 Nr: 22942-08.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRASON JOSE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863/MT, FERNANDA THEOPHILO CARMONA - 

OAB:7615/MT, IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - OAB:10.842, 

JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 4.066-B, SILVIA FERNANDA 

THEOPHILO CARMONA - OAB:12740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1272744 Nr: 28542-29.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS EDUARDO BERNARDES VALENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1252356 Nr: 21893-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL DANTE ZURITA VILHENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 
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supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 872701 Nr: 11561-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DOS ANJOS TOYODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 752066 Nr: 3873-82.2012.811.0041

 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: EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 179199 Nr: 26472-93.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGEMIRO MARTINIANO DA SILVA, ARIDES ACELINO 

DE AMORIM, EDMIR RODRIGUES DE CAMPOS, RENATO GILBERTO 

NASCIMENTO, ENERLINDO DE CAMPOS DUARTE, AMBRÓSIO SOARES DE 

SIQUEIRA, FRANCISCO PAULO THOMAZINI, CLAUDIO COELHO BARRETO 

JUNIOR, ANTÔNIO BENEDITO MOREIRA, DJALMA ANTÔNIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT, LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - 

OAB:3729/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, LUCIANO ROSTIROLLA - OAB:6940

 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1005825 Nr: 25820-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER LUCAS DA SILVA

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 874906 Nr: 13353-16.2014.811.0041

 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: ANISIO RIBEIRO DE ALMEIDA, EUNICE BRUNO DIAS DE 

OLIVEIRA, ROSELY ANTUNES DE AMORIM, ROZINETE GUSMAO DE 

QUEIROZ, ENIRDES DO NASCIMENTO, SILVANI OLIVEIRA QUIEROZ, LUÍZA 

PEREIRA, WILSON PINHEIRO DA SILVA, VICENTINA VERISSIMA DA 

CONCEIÇAO, VANILDES MARIA DA SILVA PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julyana Lanes Andrade - 

OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1053900 Nr: 48292-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MEDRADO COSTA TOLEDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 765934 Nr: 18673-18.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA LUCIA DA SILVA WOLFF

 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: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1017278 Nr: 30713-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO JOSE DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 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.: 1257988 Nr: 23658-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA TEIXEIRA CASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação da 

correção monetária pelo IPCA-E e do juros da remuneração oficial da 

caderneta de poupança.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1059972 Nr: 51057-29.2015.811.0041

 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: SEBASTIANA MARIA CLARA DA SILVA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Zampieri Barion - 

OAB:OAB/MT 7.519

 POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO na 

forma do pedido do Requerido, JULGANDO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa 

atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de 

Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua exigibilidade diante da 

concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo 

Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50).Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas pertinentes.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 991546 Nr: 19264-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JORGE FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GREGORY S. DA SILVA - 

OAB:18989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 851132 Nr: 54117-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANELITA QUIRINO DA ROCHA, BELKIS DIAS FERREIRA, 

BENEDITO FLAVIO DOS SANTOS, CIRLEI GONÇALVES DA ROCHA 

ALMEIDA, DANIELI PIVA MIRANDA, EXUPERIO DE OLIVEIRA FILHO, MARIA 

JOSE DE LIMA, FILOMENA BENITEZ GEROLI, GLECIELI PIVA NUNES, 

JUAREZ GOMES LEAL, LUZIA SILVA LIMA, MARLETE MARIA SHMITZ, 

OFELIA ROCHA SANTANA, SELIA GONÇALVES DA SILVA

 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, SAULO NIEDERLE PEREIRA - 

OAB:19.759-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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.: 364168 Nr: 1795-23.2009.811.0041

 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: JOSIEL DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 837572 Nr: 42367-79.2013.811.0041

 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: C. A. T. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1052125 Nr: 47465-74.2015.811.0041

 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: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT 6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133 OAB MT

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1048409 Nr: 45684-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO 

ESTADO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIO JOSÉ DE ASSIS - 

OAB:, SÉRGIO BENEDITO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de expedir mandado para 

intimação da parte autora, a fim de fazer a prestação de contas, referente 

ao alvará expedido , apresentando a devida Nota Fiscal, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme determinado na r. decisão de fls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 759438 Nr: 11739-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OIRTON ROCHA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Vistos.

 Manifeste-se a parte autora.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 413573 Nr: 2497-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILZA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos.

 Certifique-se nos autos a existência de deposito judicial vinculado ao 

presente feito.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 960248 Nr: 4927-78.2015.811.0041

 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: ROQUE PEREIRA SILVA FILHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Vistos e etc.

Intime-se pessoalmente a requerente para que se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca da decisão de fls. 55, trazendo aos autos os 

documentos necessários para tal comprovação, a intimação deverá ser 

realizada na forma requerida pela Defensoria Pública, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito, conforme artigo 485, III e 

IV, do CPC.

Não havendo providências, certifique-se nos autos e voltem conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 807526 Nr: 13998-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILA KARTIER DOS SANTOS MACEDO

 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: PAULO ARAUJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos e etc.

Da análise dos autos, determino:

1- Intime-se o requerido para querendo, tomar ciência das prestações de 

contas apresentadas pela prestadora de serviço às fls. 128/132, 

sendo-lhe oportunizado o prazo de 10 (dez) dias para eventual 

insurgência, sob pena de preclusão.

2- Manifestem-se as partes para, querendo, dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o entender de direito.

3- Em nada sendo manifestado, no prazo assinalado, encaminhem-se os 

autos ao ARQUIVO, sem necessidade de nova conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 755103 Nr: 7113-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES JOÃO MOSCHINI, E J MOSCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELO - 

OAB:5.026/MT, PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:11096/MT

 Vistos.

Intime-se o Requerido para, em 5 dias, efetuar o depósito do valor dos 

honorários periciais; pena de preclusão de prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 919264 Nr: 42938-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LLEDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 912767 Nr: 38702-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINALDO GALDINO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- OAB:6944

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 909867 Nr: 36759-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DIVINO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- OAB:6944

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 942066 Nr: 55782-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORICIO ROCHA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1049496 Nr: 46154-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DA ROCHA WANZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1032648 Nr: 37900-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA CORREA DA LUZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE ALVES DE ARRUDA 

BORGES - OAB:15798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 854613 Nr: 57144-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA BOM DESPACHO DA SILVA

 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.

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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 910643 Nr: 37292-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVERA - 

OAB:OAB/MT 9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 743121 Nr: 40069-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN ALESSANDRO DE CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos e etc.

REGISTRE-SE E AUTUE-SE COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intime-se o ente público executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 

9.494/1997 (incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

 Após, voltem-me os autos concluso para análise.

Cumpra-se, retifique-se a autuação e, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1052493 Nr: 47630-24.2015.811.0041

 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: TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17.327/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA PROC DO ESTADO - OAB:7242

 Vistos, etc.

 O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986.

Diante disso e com fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este 

feito permaneça com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 
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01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1043146 Nr: 43061-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGENTINA RODRIGUES CAMPOS

 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 - OAB:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 857662 Nr: 59892-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO NETO, BERNARDINA DE LIMA 

HOFFERDER, ELIZETE DUARTE DA SILVA, VALDIRENE CARDOSO DO 

MORAES, TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO, TEREZA MARIA 

NARDIN, ORAIDE DE ALMEIDA, ODENETE MARIA NUNES, TEREZINHA DIAS 

SAMPAIO, SILVA CONCEIÇAO DE AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos.

Processo indevidamente concluso.

Cumpra-se de forma integral o despacho referente à fl. 222.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 892003 Nr: 24545-43.2014.811.0041

 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: JURANDIL SILVA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSITENCIA 

SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:

 Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 870677 Nr: 10079-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIVAL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 853200 Nr: 55920-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARILCE FERNANDES GOMES DO ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 897067 Nr: 27612-16.2014.811.0041

 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: ISAIAS RIBEIRO OLIVEIRA, IEDA LOPES DE SOUZA 

SANTOS, JOÃO MONT SERRAT SPINDOLA, JOSE MARCELO DO PRADO, 

JOSE ALCANTARA FILGUEIRA, JOSE PEREIRA BORGES, JUSSARA 

XAVIER DA FONSECA, JUZENY JOSE DO NASCIMENTO, JOADIR 

SANTANA BARBARA, JOSE SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL 

S/A - EMPAER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1038871 Nr: 41049-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA ODETE PERES FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 
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SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 871636 Nr: 10786-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA, MANOEL BENEDITO DE 

ALMEIDA, MARIA ANGELICA CABRAL, MARIA CAMILA DA SILVA, MARIA 

JOSEFINA DE PAULA, MARIA JOVELINA DE SOUZA, MARLENE LEITE DE 

CARVALHO, LENY OURIVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 867797 Nr: 7767-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANOAR MARTINS DE SOUZA, ANDRÉIA SILVA DE 

FREITAS, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ALEXANDRA RODRIGUES 

DOS SANTOS, ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ALGEMIRO SILVEIRA DE 

MATTOS, ANTONIO APARECIDO CARLOS, ATONIO PEREIRA FILHO, 

ANTONIO PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 879890 Nr: 16693-65.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - APROSOJA/MT, FEDERAÇÃO DA 

AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAMATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARICA - OAB:PROC. EST

 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 354743 Nr: 25223-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAULINO GOMES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:PROCURADOR

 Posto isso e diante das circunstâncias do caso concreto, ORDENO o 

restabelecimento, de imediato, do benefício de auxilio doença 

previdenciário (NB: 526.561.211-0), devendo o INSS comprovar o 

cumprimento desta ordem judicial mediante juntada de documentos, até a 

realização de novo laudo médico que conclua pela capacidade laborativa 

da parte autora. Oficie-se o representante legal do INSS – Gerente 

Executivo, com endereço na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 10º andar, 

Cuiabá-MT.Cumpridas as determinações, voltem-me os autos conclusos 

para análise.Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 263415 Nr: 22108-10.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS JUNIOR RAMOS PINTO, MARCO AURÉLIO 

MONTEIRO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/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. 296.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 
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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.: 899001 Nr: 29057-69.2014.811.0041

 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: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL GONTIJO MAGALHÃES - 

OAB:172327/SP, ESTELA RIGGIO - OAB:313057/SP, LEONARDO 

GALLOTTI OLINTO - OAB:150583-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos.

Intimem-se as partes para que cumpram o disposto no despacho de fls. 

143, em 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1040838 Nr: 42001-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMO ALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICH DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB-MT 

12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405, KALINCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO e EXTINGO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 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. Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Translade-se 

cópia desta sentença para o feito principal em apenso (nº 378610). 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.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, 28 

de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024879-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI (ADVOGADO(A))

MAURO PEREIRA BORGES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027480-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CUSTODIO DA SILVA (AUTOR(A))

MAYRA MORAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: Vistos, em substituição legal. Entendo 

necessário, antes de apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, 

ouvir a parte contrária, razão pela qual postergo a análise do pleito após 

manifestação dos Requeridos, o que ora determino fixando para tanto o 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, sem qualquer prejuízo para futura 

defesa. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007948-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

REGINA LUCIA DE ASSIS CARNEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª instância, para REQUERER o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000924-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES (ADVOGADO(A))

ALTAMIRO ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

NADIELLY GARBIN FEITOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DO CRISTO REI (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. 

Citem-se pessoalmente os Requeridos para, querendo, apresentarem as 

suas defesas, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. 

Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal. Após, 
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abro vistas ao Ministério Público, para que se manifeste no prazo de 15 

dias e, por fim, voltem-me conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002906-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA FARIA (ADVOGADO(A))

FLAVIO ERBAS DE AQUINO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1002906-18.2018.8.11.0006 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por FLAVIO ERBAS DE AQUINO contra ato tido por 

ilegal de lavra da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, onde objetiva a concessão da medida liminar para que 

seja determinado à autoridade tida por coatora que proceda com a 

realização da sua inscrição estadual, conforme Processo Administrativo 

nº 5479054/2018. Em síntese, é o que merece registro. Como mencionado 

acima, cuida-se de Mandado de Segurança, cuja ação tem procedimento 

peculiar, no qual há a exigência da notificação de um agente que esteja 

diretamente vinculado à situação. Ab initio, observa-se que a ação foi 

endereçada a órgão público estadual, o qual não possui capacidade 

processual, ou seja, é manifestamente parte ilegítima a figurar no polo 

passivo do presente writ, razão pela qual não pode estar em Juízo. É 

parte legítima para ser autoridade coatora o agente que possui o poder de 

determinar a execução de atos decisórios, bem como competência para 

corrigir o ato impugnado, levando-se em consideração o art. 96, I, alínea ‘g’ 

da Constituição do Estado de Mato Grosso, o que não é o caso das 

autoridades alhures indicadas. Melhor elucidando a matéria, dispõe a 

clássica lição ministrada pelo prof. Helly Lopes Meirelles, in verbis: “Por 

autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de decisão 

dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal”. (in 

Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros, 29ª edição. p. 33). Assim, 

nos termos do art. 321 do CPC/2015, bem como à vista do princípio da 

economia processual, determino a emenda à inicial para que o Impetrante, 

no prazo de 15 (quinze) dias, retifique a parte Impetrada, devendo constar 

as autoridades competentes, vinculadas aos órgãos objurgados, no polo 

passivo do presente mandamus, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme o art. 321, parágrafo único do CPC/2015. Após, voltem-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018587-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR DOS SANTOS MALVAO (EXEQUENTE)

DAMARIS ALVES CHAVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Vistos. Primeiramente, 

verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 

e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação. Citem-se os requeridos, para, querendo, 

responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003009-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NUNES ROCHA MULLER (IMPETRANTE)

RUBENS AZEVEDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

RICARDO FREDERICO MULLER JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS YASUYUKI ONISHI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor presidente (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1003009-85.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a petição aviada pela 

autoridade Impetrada (ID nº 13598185), notadamente quanto à ausência de 

interesse em agir. Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015988-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO APARECIDO SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

GIANCARLO JOSE SANTANA (REQUERENTE)

GILBERTO JOSE DA CRUZ (REQUERENTE)

ISRAEL ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

JOSE BATISTA FILHO (ADVOGADO(A))

JEAN POOL CORREA (REQUERENTE)

MANOEL FABIANO LEITE FILHO (REQUERENTE)

ALEXSANDRO PRUDENCIO SIQUEIRA (REQUERENTE)

ANDERSON NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER (REQUERENTE)

CILVER ANTAO DE ARAUJO (REQUERENTE)

NELSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

PATRICIA EDVIRGES DUARTE (REQUERENTE)

PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

RICKY WOTSON MARQUES (REQUERENTE)

RONALDO DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

WALDISNEY NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DEOMERCIO NERIS DE ARAUJO (REQUERENTE)

EDSON ANTONIO DE MIRANDA (REQUERENTE)

ENEAS BONIFACIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ENILSON ADELINO DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o 

caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. 

Intime-se a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, alterar o polo 

passivo da presente demanda, tendo em vista que o Comandante Geral da 

Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não é parte legítima a figurar como 

parte contrária nesta ação, devendo constar apenas o Estado de Mato 

Grosso, sob pena de indeferimento da inicial. OBSERVAÇÃO: O 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: 1013636-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ (IMPETRANTE)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CRÉDITO DA COORDENADORIA DE MONITORAMENTO DA 
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SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEGES (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022156-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BRANDAO VIEIRA (ADVOGADO(A))

OTTO FREDERICO SCHMIDT (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025624-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDO JOSE GONCALVES (IMPETRANTE)

EDNEY DA SILVA GASQUES (IMPETRANTE)

SIDNEY GASQUES BORDONE (IMPETRANTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DIAS (IMPETRANTE)

CLAUDINEI DA SILVA GASQUES (IMPETRANTE)

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE ESTADUAL DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026058-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

MARCIO VINISSIUS SAGGIN (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Desta feita, considerando 

que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às partes, 

HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pelo 

Requerente (ID nº 14745335), para que surta seus jurídicos efeitos, e, via 

de consequência, julgo EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publiquem-se e 

Intimem-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026175-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a autoridade coatora 

que proceda com a admissão do Recurso Voluntário nº 5484409/2018, 

bem como determino a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

abrangidos no referido recurso administrativo, objeto dos Termos de 

Apreensão e Depósito – TAD nº 1124968-8; 1125045-5; 1125045-8 e 

1124998-4, até ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ. 

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001609-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ROSELI DE FATIMA VITORINO (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1001609-36.2016.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Em cumprimento a ordem do órgão superior. Primeiramente, 

verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 

e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação. Assim, citem-se os requeridos, para, 

querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007940-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

WALMIR ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1007940-34.2016.8.11.0041 (PJE 4) 

DESCUMPRIMENTO! URGENTE! Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente noticia o descumprimento do 

provimento antecipatório, o qual determinou ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, que restabeleça o benefício de auxílio doença acidentário 

(B:91) NB n°. 5432217402. Pois bem. O art. 139 do Novo CPC dispõe o 

seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica 

Rafael Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente 

CPC/73, estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento 

da ordem, determino a intimação pessoal do Impetrado, SENHOR GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS, bem como, do representante legal da Procuradoria 

Federal no Estado de Mato Grosso – PF/MT – AGU, para cumprirem 

imediatamente a decisão judicial no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas que poderão 

ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento 

nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária, a ser bloqueada 

via BACENJUD da conta bancária das autoridades, além do 

encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de 

Termo Circunstanciado, por delito de desobediência (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

delito de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de 

Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016653-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1016653-61.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Em cumprimento à decisão 

superior, determino a suspensão dos efeitos da decisão retro (ID nº 

11468638), até ulterior julgamento de mérito do recurso de Agravo de 

Instrumento nº 1002129-51.2018.8.11.0000, interposto pelo Requerido. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025726-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DRILLING DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

PAULA AIDAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 

Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria 

Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1024771-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifiquem-se as autoridades tidas 

por coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações 

de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria Geral do 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001334-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DO CARMO (REQUERENTE)

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo 
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acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. SENTENÇA: ISTO POSTO, rejeito a 

prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a 

incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 

11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha sido 

implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final para 

o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036862-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIZANGELA CAMILO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPA DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. SENTENÇA: ISTO POSTO, rejeito a 

prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a 

incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 

11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha sido 

implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final para 

o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1030880-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

DAMIAO BOM DESPACHO DE ARRUDA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. SENTENÇA: ISTO POSTO, rejeito a 

prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a 

incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o percentual de 

11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha sido 

implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final para o 

cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação 

do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não houver o 

propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da 

liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição individual do 

autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da 

fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores apurados 

serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida 

até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o 

percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Além 

disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada 

pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 

(29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1002846-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FITIPPALDI SOARES DE ARAUJO (AUTOR(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. SENTENÇA: ISTO POSTO, rejeito a 

prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a 

incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o percentual de 

11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha sido 

implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final para o 

cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação 

do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não houver o 

propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da 
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liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição individual do 

autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da 

fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores apurados 

serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida 

até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o 

percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Além 

disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada 

pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 

(29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1002703-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. SENTENÇA: ISTO POSTO, rejeito a 

prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a 

incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 

11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha sido 

implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final para 

o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1002832-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. SENTENÇA: ISTO POSTO, rejeito a 

prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a 

incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 

11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha sido 

implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final para 

o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 796478 Nr: 2826-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERICLES ALVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, RODRIGO RIBEIRO 

VERÃO - OAB:8.495/MT

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 6.700,00 (Seis 

mil, e setecentos reais), formulado pelo autor (fls. 442/443), referente a 

realização do procedimento cirúrgico denominado “Implante Orzurdex em 

OE”, devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado no valor de 

R$ 3.350,00 (três mil e trezentos e cinquenta reais) e da Conta Única do 

Município de Cuiabá o valor de R$ 3.350,00 (três mil e trezentos e 

cinquenta reais),para a conta corrente da prestadora do serviço Clínica e 

Micro Cirurgia de Olhos (CNPJ n. 26.795.401/0001-79, Banco do Brasil, 

Agência n. 0046-9, Conta Corrente n. 46011-7), que é a empresa que 

apresentou o orçamento menos dispendioso (ID n°.13017466).O autor fica 

obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) dias.Após, intime-se o 

Ente Público para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, nos 

termos do Provimento n° 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. 

Consigno que a Secretaria Unificada da Fazenda Pública deverá certificar 

eventual interposição de recurso ou o decurso de prazo, e após, expedir 

o alvará eletrônico para liberação dos valores.Intime-se a PGE e PGM e a 

parte autora. Cumpra-se, com urgênciaCuiabá/MT, 13 de Agosto de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror
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 Cod. Proc.: 809797 Nr: 16283-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TORRES DIAS, ANA MARIA 

CARVALHO SILVA TORRES, NAZIH HANNA JORGE, MIRANDA 

INCORPORADORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorena Varjão Alves. - 

OAB:9.790/MT

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTA a 

ação sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse 

processual, nos termos do art. 485, VI, CPC.Isento de custas. Condeno o 

Estado ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, art. 85 do CPC.Autorizo desde já o levantamento, pelo autor, dos 

valores depositados nestes autos, mediante a expedição de 

alvará.Intimem-se e, após, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao 

arquivo com todas as baixas. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 809786 Nr: 16272-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(NOME FANTASIA, LA ROCQUE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ALICE LEAL FATTORI 

- OAB:1778-B/MS, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, revogo a liminar 

outrora deferida e JULGO EXTINTA a ação sem resolução de mérito, por 

ausência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, 

VI, CPC.Isento de custas. Condeno o Estado ao pagamento de honorários 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, art. 85 do CPC.Autorizo desde já 

o levantamento, pelo autor, de eventual valor depositado nestes autos, 

mediante a expedição de alvará.Intimem-se e, após, não havendo recurso 

voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as baixas. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 850928 Nr: 53943-69.2013.811.0041

 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): ISABEL RODRIGUES DE REZENDE SANTANA, 

SINEUDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, revogo a liminar, e 

JULGO EXTINTA a ação sem resolução de mérito, por falta de interesse 

processual, nos termos do art. 485, VI, CPC.Isento de custas e honorários, 

uma vez que não houve a triangulação processual.Intimem-se e, após, não 

havendo recurso voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as baixas. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 812311 Nr: 18800-19.2013.811.0041

 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): SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284, LINDEBERGUE JOAQUIM - OAB:13812

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTA a 

ação sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, nos 

termos do art. 485, VI, CPC.Isento de custas. Condeno o Estado ao 

pagamento de honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, art. 85 

do CPC.Autorizo o levantamento, por parte do Estado, dos valores 

depositados neste processo, como caução.Intimem-se e, após, não 

havendo recurso voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as baixas. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 814984 Nr: 21435-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MATIAS BACKES

 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: LUIS RODOLFO DE FARIA 

FIGUEIREDO - OAB:11520

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTA a 

ação sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse 

processual, nos termos do art. 485, VI, CPC.Isento de custas. Condeno o 

Estado ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, art. 85 do CPC.Autorizo desde já o levantamento, pelo autor, dos 

valores depositados nestes autos, mediante a expedição de 

alvará.Intimem-se e, após, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao 

arquivo com todas as baixas. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 748125 Nr: 45415-17.2011.811.0041

 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): ANTONIO CARLOS DA SILVA, JANE LUCIA 

DOURADO YAMASSSAKI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - OAB:RIBEIRÃO 

CASCAL, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MAÍRA NUNES SAFRA - OAB:15.299/MT, MARCELO 

ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, ratifico em parte a 

liminar (exceto quanto ao valor da indenização) e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação para determinar a transferência de parte da 

propriedade do imóvel situado à Rua B, n. 569, Bairro Três Lagoas, em 

Cuiabá/MT ao Estado, expedindo-se o competente ofício ao Serviço 

Registral. Por outro lado, condeno o Estado ao pagamento de indenização 

suplementar a ser apurada em fase de liquidação de sentença, que será 

feita na modalidade por arbitramento, uma vez que por culpa exclusiva do 
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autor não foi realizada a perícia técnica.Via de consequência, julgo extinto 

o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC.Autorizo, por parte dos requeridos, 

o levantamento do valor remanescente (20%) depositado à fl. 64. Os 

dados bancários já foram apresentados à fl. 159, assim sendo, expeça-se 

o alvará.Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

uma vez que o autor decaiu em parte mínima dos pedidos (apenas no que 

tange ao valor da indenização).Intimem-se e, após, não havendo recurso 

voluntário, aguarde-se provocação da parte interessada a respeito da 

liquidação da sentença. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 

2018.ROBERTOTEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 949852 Nr: 60260-49.2014.811.0041

 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: LENINHA MARIA CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CESAR ROSADA - 

OAB:5868/MS, SEBASTIANA SANTANA DA SILVA - OAB:18.328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - OAB:2139680

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a medida 

antecipatória anteriormente deferida, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 

1.060/50.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 908334 Nr: 35739-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON DA SILVA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo cezar campos - OAB:

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao 

Requerido que proceda com o restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio doença acidentário enquanto durar a 

incapacidade temporária.Condeno, também, o Requerido ao pagamento 

das parcelas retroativas do respectivo benefício, desde a cessação 

indevida até o restabelecimento do benefício em razão da concessão do 

provimento antecipatório, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos 

de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A 

da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão 

incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor 

este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, 

§ 3º e § 8º do CPC/2015.Intime-se.Após, não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do 

CPC/2015.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018.ROBERTO 

TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITOROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 799768 Nr: 6196-26.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO BIANCHIN, EMOVERE EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMOVERE EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, MICHEL ALEX CRESTANI, INSTITUTO DE TERRAS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO CRESTANI JUNIOR, 

FERNANDO BRUNO CRESTANI, CLAUDIO ANTONIO DA SILVA, AMARILDO 

BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS, FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12097-B, FERNANDA 

TAVARES CALAZANS - OAB:11802, LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320, LUIZ GILBERTO CASTELO ALVES - 

OAB:15450-O/MT, MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:11756/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as 

preliminares arguidas, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno o Requerente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos temos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do CPC/2015.Intimem-se.Decorrido 

o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e 

arquive-se com as devidas baixas de estilo.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de 

agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 764725 Nr: 17380-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR FEGURI, FUAD FEGURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

confirmando a tutela antecipada deferida no nascedouro destes autos, a 

fim de determinar a reintegração de posse do imóvel/área de terras 

localizada no Município de Cuiabá, localizado na Avenida Miguel Sutil, s/n, 

Cidade Alta, em favor do Estado de Mato Grosso, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, em consonância 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça, 

se houver.Publiquem-se os editais para conhecimento de terceiros.Após, 

não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

expeça-se alvará de levantamento em favor dos requeridos, 50% para 

cada um, do montante depositado nestes autos, consoante informação 

oportuna de dados bancários da parte interessada, que deverá ser 

intimada pessoalmente para fornecê-los.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Por fim, arquive-se com todas as baixas de 

estilo.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 751246 Nr: 2993-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ROGÉRIO LUIZ 

GALLO (PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

confirmando a tutela antecipada deferida no nascedouro destes autos, a 

fim de determinar a reintegração de posse do imóvel/área de terras 

localizada no Município de Cuiabá, localizado na Avenida Miguel Sutil, s/n, 

Bairro Santa Rosa, em favor do Estado de Mato Grosso, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.Publiquem-se os 

editais para conhecimento de terceiros.Após, não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se alvará de 

levantamento em favor da requerida, do montante depositado nestes 

autos, consoante informação oportuna de dados bancários da parte 

interessada, que deverá ser intimada pessoalmente para 

fornecê-los.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Por fim, 

arquive-se com todas as baixas de estilo.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 773279 Nr: 26416-79.2012.811.0041

 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): MARCELO KABALAN SALLON GHANHEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, ratifico a liminar e 

JULGO PROCEDENTE a ação para determinar a transferência da 

propriedade de 30,90m² do terreno localizado na Av. Miguel Sutil, s/n, 

Bairro Quilombo, em Cuiabá-MT, ao Estado, expedindo-se o competente 

ofício ao Serviço Registral. Como dito alhures, fica determinado que o 

Estado efetue o depósito da diferença do valor da avaliação, em 05 

(cinco) dias, sob pena de bloqueio do respectivo valor acrescido de multa 

de 20%, nos termos do art. 77, IV e § 2º, do CPC.Via de consequência, 

julgo extinto o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Autorizo, por parte da 

requerida, o levantamento do valor a ser depositado, depois de cumpridas 

todas as exigências do art. 34 do Decreto n. 3.365/41, quais sejam a 

prova de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem 

expropriado, e a publicação dos editais, com o prazo de 10 dias, para 

conhecimento de terceiros.Determino à Secretaria Unificada que publique 

os editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de 

terceiros.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas.Tendo em 

vista a sucumbência recíproca, devido ao valor da indenização, determino 

que cada parte arque com os honorários de seu patrono.Intimem-se e, 

após, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as 

baixas. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 775536 Nr: 28795-90.2012.811.0041

 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): LÁZARO RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE ABREU - 

OAB:5960/MT

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, ratifico a liminar e 

JULGO PROCEDENTE a ação para determinar a transferência da 

propriedade de 41,82m² do terreno localizado na Av. Miguel Sutil, n. 6005, 

Bairro Quilombo, em Cuiabá-MT ao Estado, expedindo-se o competente 

ofício ao Serviço Registral. Por outro lado, condeno o Estado a efetuar o 

pagamento da diferença do montante da indenização, a ser apurada em 

liquidação de sentença. Via de consequência, julgo extinto o feito com 

fulcro no art. 487, I, do CPC. Autorizo, por parte da requerida, o 

levantamento do valor já depositado, depois de cumpridas todas as 

exigências do art. 34 do Decreto n. 3.365/41, quais sejam a prova de 

quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e a 

publicação dos editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de 

terceiros.Determino à Secretaria Unificada que publique os editais, com o 

prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas.Tendo em vista a sucumbência 

recíproca, devido ao valor da indenização, determino que cada parte 

arque com os honorários de seu patrono.Intimem-se e, após, não havendo 

recurso voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as baixas. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1041280 Nr: 42195-69.2015.811.0041

 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): MANOEL JOAQUIM DE PAULA, ESPÓLIO DE 

LUIZ VIEIRA DE PAULA, ARISTÓTELES VIEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTA ADVOGADO 

NOS AUTOS - OAB:

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE 

a ação para determinar a transferência da propriedade de 236,375m² do 

terreno localizado na Rua Xavante, n. 460, lote 05, quadra 01, Bairro Santa 

Helena, em Cuiabá-MT, ao Estado, expedindo-se o competente ofício ao 

Serviço Registral. Via de consequência, julgo extinto o feito com fulcro no 

art. 487, I, do CPC. Autorizo, por parte do Espólio de Luiz Vieira de Paula, o 

levantamento do valor depositado, depois de cumpridas todas as 

exigências do art. 34 do Decreto n. 3.365/41, quais sejam a prova de 

quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e a 

publicação dos editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de 

terceiros.Determino à Secretaria Unificada que publique os editais, com o 

prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensos 

por força da gratuidade da justiça, que fica desde já deferida.Intimem-se e, 

após, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as 

baixas. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 751234 Nr: 2980-91.2012.811.0041

 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): MOISES PRATES SILVEIRA, FLORES DA 

CHAPADA DISTRIBUIDORA DE FLORES E ACESSÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ROGÉRIO LUIZ 

GALLO (PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, ratifico a liminar e 

JULGO PROCEDENTE a ação para determinar a transferência da 

propriedade de 32,30m² do terreno localizado na Av. Miguel Sutil, n. 111, 

Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá-MT ao Estado, expedindo-se o 
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competente ofício ao Serviço Registral. Por outro lado, condeno o Estado a 

efetuar o pagamento da diferença do montante da indenização, a ser 

apurada em liquidação de sentença. Via de consequência, julgo extinto o 

feito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Autorizo, por parte da requerida, o 

levantamento do valor já depositado, depois de cumpridas todas as 

exigências do art. 34 do Decreto n. 3.365/41, quais sejam a prova de 

quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e a 

publicação dos editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de 

terceiros.Determino à Secretaria Unificada que publique os editais, com o 

prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas.Tendo em vista a sucumbência 

recíproca, devido ao valor da indenização, determino que cada parte 

arque com os honorários de seu patrono.Intimem-se e, após, não havendo 

recurso voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as baixas. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 732955 Nr: 29172-95.2011.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIHEALTH LOGISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTA ADVOGADO - 

OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados, confirmando a medida 

antecipatória anteriormente deferida, para determinar a definitiva proibição 

da retirada da infraestrutura das unidades de localização, conforme lista 

descritiva (doc. 09), excetuados os equipamentos de automação 

(coletores de dados, terminais-thin, impressoras de códigos de barras e 

máquinas de unitarização) e o software de gestão logística UNILOG, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 8% (oito por cento) do valor da causa, nos temos do 

art. 85, §2º do CPC/2015.Intimem-se.Após, não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e arquivem-se 

os autos com as devidas baixas de estilo.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de 

agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 758017 Nr: 10229-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ANTÔNIO CALHÃO, AGROGENES 

- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ANA 

CONCEIÇÃO CALHAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, ALEXANDRE SLHESSARENKO - OAB:3.921, DILMA 

GUIMARAES NOVAIS - OAB:8892

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

confirmando a tutela antecipada deferida no nascedouro destes autos, a 

fim de determinar a reintegração de posse do imóvel/área de terras 

localizada no Município de Cuiabá, localizado na Avenida Miguel Sutil, n. 

11.800, Bairro Cidade Alta, em favor do Estado de Mato Grosso, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.Publiquem-se os 

editais para conhecimento de terceiros.Após, não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se alvará de 

levantamento em favor dos requeridos, em partes iguais, do montante 

depositado nestes autos, consoante informação oportuna de dados 

bancários da parte interessada, que deverá ser intimada pessoalmente 

para fornecê-los.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Por 

fim, arquive-se com todas as baixas de estilo.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 767206 Nr: 20016-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PEREIRA DE CARVALHO, PONTO 

GRILL ALIMENTOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

confirmando a tutela antecipada deferida no nascedouro destes autos, a 

fim de determinar a reintegração de posse do imóvel/área de terras 

localizada no Município de Cuiabá, localizado na Avenida Miguel Sutil, n. 

8.403-A, Bairro Duque de Caxias, em favor do Estado de Mato Grosso, e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

respeitada a gratuidade da justiça, que fica desde já deferida, conforme 

requerido às fls. 85 e 96.Publiquem-se os editais para conhecimento de 

terceiros.Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado e expeça-se alvará de levantamento em favor dos requeridos, 

50% para cada um, do montante depositado nestes autos, consoante 

informação oportuna de dados bancários da parte interessada, que 

deverá ser intimada pessoalmente para fornecê-los.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Por fim, arquive-se com todas as 

baixas de estilo.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 769542 Nr: 22515-06.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DE SOUZA, BENEDITO DE ALMEIDA 

DUARTE, TEREZINHA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT, NÃO CONSTA ADVOGADO CADASTRADO - OAB:

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, ratifico a liminar e 

JULGO PROCEDENTE a ação para determinar a transferência da 

propriedade de 360m² do terreno localizado na Rua dos Eucaliptos, lote 23, 

quadra 15, Bairro Jardim das Palmeiras, em Cuiabá-MT, ao Estado, 

expedindo-se o competente ofício ao Serviço Registral. Via de 

consequência, julgo extinto o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC. 

Autorizo, por parte dos requeridos, o levantamento do valor depositado, 

depois de cumpridas todas as exigências do art. 34 do Decreto n. 

3.365/41, quais sejam a prova de quitação de dívidas fiscais que recaiam 

sobre o bem expropriado, e a publicação dos editais, com o prazo de 10 

dias, para conhecimento de terceiros.Determino à Secretaria Unificada que 

publique os editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de 

terceiros.Tendo em vista que não houve pretensão resistida, isento a 

requer ida das custas processuais  e  dos honorár ios 

advocatícios.Intimem-se e, após, não havendo recurso voluntário, 

remeta-se ao arquivo com todas as baixas. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de 

agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 779402 Nr: 32855-09.2012.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROSENDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, ratifico a liminar e 

JULGO PROCEDENTE a ação para determinar a transferência da 

propriedade de 2.148,92m² do terreno localizado na Av. Fernando Correa 

da Costa, n. 7.975, Bairro Parque Ohara, em Cuiabá-MT ao Estado, 

expedindo-se o competente ofício ao Serviço Registral. Por outro lado, 

condeno o Estado a efetuar o pagamento da diferença do montante da 

indenização, a ser apurada em liquidação de sentença. Via de 

consequência, julgo extinto o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas.Tendo em vista a 

sucumbência recíproca, devido ao valor da indenização, determino que 

cada parte arque com os honorários de seu patrono.Intimem-se e, após, 

não havendo recurso voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as 

baixas. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 775537 Nr: 28796-75.2012.811.0041

 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): DIVINO EUSTAQUIO BARBOSA, ISABEL 

FRANCISCA DE CAMPOS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4.903/MT

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente a requerida Isabel Francisca de Campos para que 

se manifeste em 05 dias nos autos, especialmente sobre a questão da 

fraude noticiada pelo requerido Divino Eustáqio Barbosa em relação ao 

patrono Eric Ritter.

 Compulsando os autos, verificamos que a mesma foi devidamente citada, 

mas não ofertou contestação. Todavia, tendo em vista o incidente 

processual de falsidade suscitado pelo primeiro requerido, necessário se 

faz oportunizar a oitiva da segunda requerida, antes de decretar a revelia.

Expeça-se, portanto, o mandado de intimação da requerida Isabel 

Francisca de Campos, que deverá ser cumprido pelo OFICIAL 

PLANTONISTA.

Intime-se.

 Cumpra-se, com a máxima urgência.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 822867 Nr: 29000-85.2013.811.0041

 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): ESPÓLIO DE MOHAMAD KASSEN HAMMOUD, 

ALI MOHAMAD HAMMOUD, AHMAD MOHAMAD HAMMOUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMED ALI HAMMOUD - 

OAB:11184/MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 Vistos e etc.

 Retifique-se na Secretaria Unificada da Fazenda Pública que o presente 

feito já se encontra na fase de Execução de Sentença, nos termos do 

artigo 706 c/c, 1.028, §4º da CNGC/MT.

 Tendo em vista o pedido de cumprimento de sentença interpelado pelo 

causídico da parte requerente, no que se refere a liquidação das verbas 

sucumbenciais, intime-se o ente público-executado, na pessoa de seu 

representante legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias, conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da 

Lei nº. 9.494/1997 (incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

Após, concluso para análise.

Cumpra-se, retifique-se a autuação e, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 828363 Nr: 34217-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA SAID OTTAIANO, CLÁUDIO 

CLEBER OTTAIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, verifica-se que até o momento não houve a 

CITAÇÃO dos requeridos, mas tão somente a sua intimação para se 

manifestar no feito.

Diante disso, imperioso se faz determinar seja expedido mandado de 

CITAÇÃO dos Requeridos, com a máxima urgência, para que, caso 

queiram, apresentem contestação.

Intimem-se.

 Cumpra-se, pelo OFICIAL DE PLANTÃO.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 817489 Nr: 23918-73.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA MARTINS

 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: ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos verifica-se que a empresa Drogaria Rosário S.A 

requereu a expedição de alvará para levantamento do valor depositado em 

juízo, conforme fls. 187/188, tendo em vista o fornecimento dos insumos 

solicitados pelo requerido.

 Ainda, tendo em vista petição da parte autora juntando aos autos nota 

fiscal eletrônica referente à aquisição dos insumos, fls. 199/200, defiro o 

pedido de fls. 197/198 e determino a expedição do alvará para 

levantamento do valor depositado em juízo, não havendo que se falar em 

aplicação do provimento n° 68/2015 CNJ, posto que já houve a 

transferência do valor bloqueado, bem como o fornecimento dos produtos.

 Assevero que o referido provimento tem por finalidade evitar lesão de 

difícil reparação a qualquer das partes e assegurar o resultado útil do 

processo, contudo, no presente caso, o efeito será reverso.

Assim, expeça-se o alvará.

Intime-se

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Agosto de 2018.
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 910980 Nr: 37469-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MÁRCIO UEMURA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 ISTO POSTO, e com base nas alegações tecidas, reconheço a 

litispendência, na inteligência dos ensinamentos transcritos e na esteira do 

art. 485, IV e V c/c o art. 337, VI e §§1º, 2º e 3º, todos do Código de 

Processo Civil, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito.Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e dos honorários advocatícios que fixo por equidade em 10% 

sobre o valor da causa, ficando ambos suspensos em virtude da 

gratuidade da justiça.Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 947562 Nr: 58870-44.2014.811.0041

 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: MARIA JOSÉ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Leonardo Moreira - 

OAB:13.313, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT, RENATA 

JOANA DARC CAMILO - OAB:12018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT

 ISTO POSTO, ante as considerações acima tecidas, JULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos formulados pelo autor, e via de 

consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC.Condeno o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do 

art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 

1.060/50.Intimem-se.Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Agosto de 2018.ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 228837 Nr: 35976-89.2005.811.0041

 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: JUNIA MARIA DA COSTA SERRA DRIEMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Sobre a petição e documentos de fls. 217/247, manifeste-se o Requerido, 

em 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 754688 Nr: 6680-75.2012.811.0041

 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): VÂNIA TEIXEIRA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ROGÉRIO LUIZ 

GALLO (PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, ratifico a liminar e 

JULGO PROCEDENTE a ação para determinar a transferência da 

propriedade de 11,46m² do terreno localizado na Av. Miguel Sutil, s/n, 

Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá-MT ao Estado, expedindo-se o 

competente ofício ao Serviço Registral. Por outro lado, condeno o Estado a 

efetuar o pagamento da diferença do montante da indenização, a ser 

apurada em liquidação de sentença. Via de consequência, julgo extinto o 

feito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Autorizo, por parte da requerida, o 

levantamento do valor já depositado, depois de cumpridas todas as 

exigências do art. 34 do Decreto n. 3.365/41, quais sejam a prova de 

quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e a 

publicação dos editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de 

terceiros.Determino à Secretaria Unificada que publique os editais, com o 

prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas.Tendo em vista a sucumbência 

recíproca, devido ao valor da indenização, determino que cada parte 

arque com os honorários de seu patrono.Intimem-se e, após, não havendo 

recurso voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as baixas. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 790036 Nr: 44073-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA 

SILVA - OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 EXECUÇÃO

CÓDIGO Nº: 790036

PROCESSO Nº: 44073-34.2012.811.0041

 Vistos, etc.

Determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que requisite o 

pagamento por intermédio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, referente aos cálculos de fl. 54, expedindo-se o 

ofício-precatório ou o pagamento da obrigação de pequeno valor – RPV, 

nos termos do art. 535 §3º, II do CPC/2015, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 798830 Nr: 5230-63.2013.811.0041

 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: JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, ANTONIO PEREIRA 

DOS SANTOS, DIVINO CARLOS GUIMARÃES, DEMILSON PEREIRA 

BORGES, WILSON DE LARA NUNES, JOSÉ MIGUEL DE ARAÚJO, LUCIMAR 

NASCIMENTO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares 
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aventadas, e JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS vindicados, para 

condenar o requerido ao pagamento dos valores do FGTS vinculados as 

contas dos autores nos termos do item 3, alínea, ‘a’ a ‘g’, da inicial, 

devidamente corrigido e atualizadas diante dos expurgos inflacionários do 

ano de 1989 e 1990, sendo que os valores serão apurados em liquidação 

de sentença, e, via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do 

CPC/2015.Condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do 

CPC/2015.Intimem-se.Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se 

o trânsito em julgado da decisão e remetam-se os autos ao arquivo com as 

devidas baixas.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018.ROBERTO 

TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 761159 Nr: 13603-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MÁRCIO UEMURA MEIRA, CMX 

COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verificamos que o Estado de Mato Grosso vem 

protelando o andamento do feito.

À fl. 368 requereu redução dos honorários periciais para R$7.900,00. 

Intimado, o Sr. Perito reduziu para R$8.000,00, o que está condizente e 

razoável.

Assim sendo, o Estado deve arcar com o adiantamento dos honorários 

periciais, que neste ato HOMOLOGO em R$8.000,00 (fl. 387), por ser este 

um valor razoável, que dignamente remunera o trabalho do Perito.

Intime-se o Estado pelo OFICIAL PLANTONISTA para que, no prazo de 24h 

(vinte e quatro horas), deposite o valor dos honorários periciais, sob pena 

de preclusão de se discutir o valor da indenização, pois esta ação é de 

2012 e vem se arrastando desde então dada à má vontade do próprio 

autor em solucionar a demanda, até mesmo porque o ente público já foi 

imitido na posse da área, e agora parece que pouco lhe importa o deslinde 

da causa. Tal comportamento é inadmissível, devendo ser repudiado e 

combatido por este Juízo.

Cumpra-se com a máxima urgência.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 949255 Nr: 59875-04.2014.811.0041

 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: WILLER HERMÓGENES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, acolho a prejudicial de 

mérito atinente a prescrição do direito, e, via de consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, II do CPC/2015.Condeno o Requerente ao pagamento 

dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do 

CPC/2015.Intimem-se.Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se 

o trânsito em julgado da decisão e remetam-se os autos ao arquivo com as 

devidas baixas.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 899050 Nr: 29087-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL HENRIQUE MARQUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ZANCHET - 

OAB:8587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO - PROC 

DO ESTADO - OAB:16309-B, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:MT 13100

 Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência 

formulado pelo impetrante, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de Processo 

Civil.Publiquem-se e Intimem-se.Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1310738 Nr: 11034-36.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIL BANDEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16.191 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença contra o Estado de Mato 

Grosso.

Tendo em vista que a sentença possui parte ilíquida, e o acórdão do E. 

TJMT determinou que se fizesse liquidação por arbitramento (art. 509, I do 

CPC), DETERMINO que se apensem estes autos aos principais (1007234).

Ainda, DETERMINO a intimação do requerido para se manifestar sobre 

petição de fls. 04/08, e, querendo, apresentar contestação em 30 (trinta) 

dias, nos termos dos artigos 510 e 511 do NCPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 886466 Nr: 20878-49.2014.811.0041

 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: CARME LUCIA COUTINHO BARBOSA BERTOLINI, 

ADRYANA CRISTHINE DA SILVA PEREIRA, JULINA SANTANA DA SILVA, 

CLAUDIA MARISA ROSA, ANA LUCI DE SOUZA FONTANA, LAYSSA 

AMÉLIA LIMA LEITE PINTEL, ALPINIANO LOPES GALVÃO, REGIANE DA 

SILVA ARAUJO, LÍDIA MARIA DA SILVA RAMOS, RENATO CARDOSO DE 

MORAES, MARIANA ACAUM SCHERTEL, MANOEL WESTPHALEN VESCIA, 

ANA PAULA SILVA DE ANDRADE, THIAGO MUZY DE MORAES, JOSE 

DIVINO RODRIGUES LEMES, FELIPE GONÇALVES FERREIRA, OACIR 

CATARINO DA SILVA, ALEX SABINO DOS SANTOS, ANDRÉ RICARDO 

CAJAZEIRA, CÁTIA REGINA PORTA, PAULO ROBERTO PIMENTA DA 

SILVA, VANDRÉA FERNANDES AMARAL, RODRIGO HENRIQUE PINHEIRO, 

EDNAMAR GABRIELA PALÚ, VANESSA RAKEL DE MORAES DIAS, 

ADERVALDO CHAVES RIBEIRO, JOSIANE DE FÁTIMA MINARI MARTINS, 

WAGNER DOMINGOS DE SOUZA, LADY PATRICIA PIMENTA ZAGO, 

LUCIANE SÁVIO, CAROLINA TITO CAMARÇO, WALTER CLAYTON DE 

OLIVEIRA, VERA LÚCIA ADRIANO SILVA, CLÉBER LUIZ DE SOUZA, 

ALFEU BETT MANFRIM, REGINALDO ALBERTO NASCIMENTO, RAFAEL 

DINIZ DA COSTA, LUCIMEIRE BATISTA CAMACHO, SANDRA MARIA DE 

FARIA, LUCIANE DOS SANTOS LEÃO, BENEDITO MARTINS PEREIRA, 

STEFFANO SACARABOTTOLO, ROSIMAR SILVA CORREIA QUEIROZ, 
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ADVAN PADILHA DE FRANÇA, EDER GERALDO DE OLIVEIRA, LUCAS 

SCHARDONG FERRÃO, GABRIEL SCHARDONG FERRÃO, SABRINA 

OLÍVIA GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, UNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINTESMAT 

SINDICATO DOS TECNICOS DA EDUC. SUP. DA UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO AGUIAR - 

OAB:OAB /MT 9.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17.095/MT, LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB:16803-B, RAFAELA EMILIA BORTOLINI - 

OAB:15.976/MT

 No mais, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as demais 

preliminares arguidas pelos Requeridos, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno os Requerentes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do 

art. 85 do CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei 

nº 1.06/50.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 944392 Nr: 57108-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ESTADO DE MATO GROSSO, DELZELY STROBEL E 

SILVA, ISABELLE CAROLINE STROBEL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubiratã Nascente Alves - 

OAB:Proc/Estado

 ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, afasto a preliminar 

arguida, e JULGO PROCEDENTES os pedidos vindicados declarando o 

autor como legítimo proprietário do imóvel localizado no lote 17 da quadra 

117, rua 26, do Conjunto Habitacional do CPA II, matrícula n°. 8.810, fls. 

135, do livro 2-AA, junto ao cartório do 2° Ofício de Cuiabá, bem como que 

seja expedido mandado ao Cartório competente para que faça a devida 

retificação no registro, e via de consequência, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Deixo de 

condenar o Estado em honorários advocatícios, porquanto sendo o credor 

– Defensoria Pública, órgão do devedor – Estado de Mato Grosso, ocorre 

à causa extintiva das obrigações denominada confusão, nos termos do 

art. 381 do Código Civil. Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 

7.603/01.Intime-se.Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.Cuiabá/MT, 27 

de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 811231 Nr: 17717-65.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALICE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771, KATIA CRISANTO - OAB:OAB/MT 7.345, 

VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as 

preliminares arguidas, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos temos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do CPC/2015, 

mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei nº 

1.06/50.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830936 Nr: 36627-43.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA MADALENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSIMAR VITOR 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 36627-43.2013.811.0041, 

Protocolo 830936, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025624-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDO JOSE GONCALVES (IMPETRANTE)

EDNEY DA SILVA GASQUES (IMPETRANTE)

SIDNEY GASQUES BORDONE (IMPETRANTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DIAS (IMPETRANTE)

CLAUDINEI DA SILVA GASQUES (IMPETRANTE)

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE ESTADUAL DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1025624-98.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por SIDNEY GASQUES 

BORDONE e outros contra ato indigitado coator de lavra do GERENTE 

ESTADUAL DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT, todos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinado à autoridade tida por coatora que proceda 

com a alteração cadastral dos representantes legais da empresa 

Dismobrás Importação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A, 

inscrita sob o CNPJ nº 01.008.073/0001-92, determinando, 

consequentemente, a exclusão dos Impetrantes registrados na lista de 

representantes legais. Aduzem, em apertada síntese, que fizeram parte do 

quadro societário da empresa Dismobrás Importação e Distribuição de 

Móveis e Eletrodomésticos S/A, inscrita sob o CNPJ nº 

01.008.073/0001-92, sendo que, desde 21.10.2015, a diretoria da referida 

empresa está sendo conduzida pelo Grupo Ricardo Eletro. Pontuam que 

protocolizaram um ofício junto a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso, objetivando que seja realizada a alteração do cadastro da 

empresa contribuinte acima mencionada, ao passo que ainda constam os 

nomes dos antigos diretores como representantes legais da referida 

empresa, o que pode causar a estes inúmeros transtornos. Escudam a 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruíram 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 
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de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinado à autoridade tida por coatora que proceda com a 

alteração cadastral dos representantes legais da empresa Dismobrás 

Importação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A, inscrita sob o 

CNPJ nº 01.008.073/0001-92, determinando, consequentemente, a 

exclusão dos Impetrantes registrados na lista de representantes legais. 

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 14685512 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 os Impetrantes não demonstraram de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade 

indigitada coatora, bem como não acostaram documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. 

Ademais, cumpre salientar que, como prontamente alegado pelos 

Impetrantes, já houve o requerimento administrativo formulado perante a 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, não havendo nos autos 

quaisquer provas da negativa de proceder com a almejada atualização 

cadastral, de modo que podemos considerar, ao menos neste limiar, que 

não houve a prática de qualquer ato ilegal. Portanto, ante a ausência de 

um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual 

seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 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, 

27 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026175-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1026175-78.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por MD NORTE COMÉRCIO DE 

CEREAIS contra ato indigitado coator da lavra do SUPERINTENDENTE DA 

RECEITA PÚBLICA – GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

TRIBUTÁRIOS – GPAT/SUNO – DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA – SEFAZ/MT, ambos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado à 

autoridade coatora que admita o Recurso Voluntário nº 5484409/2018, 

bem como que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos 

tributários abrangidos no referido recurso administrativo objeto dos 

Termos de Apreensão e Depósito – TAD nº 1124968-8; 1125045-5; 

1125045-8 e 1124998-4. Aduz, em apertada síntese, que foi notificada do 

indeferimento de sua defesa administrativa apresentada contra os TAD nº 

1124968-8; 1125045-5; 1125045-8 e 1124998-4, (processo SEFAZ nº 

5089236 – Defesa e Parecer) fato que fato que ensejou a propositura de 

recurso voluntário, contudo, este não foi inadmitido, em decorrência de 

suposto valor estar abaixo do teto de 2.500 UPF, estabelecido pelo art. 

1.031 do RICMS. Pontua que o valor de alçada para interposição de 

Recurso Voluntário junto à SEFAZ/MT, com fundamento no art. 1031, §1º, I 

do RICMS/MT é manifestamente inconstitucional, não lhe restando 

alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar o 

seu direito líquido e certo. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos 

da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a 

disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade 

coatora que admita o Recurso Voluntário nº 5484409/2018, bem como que 

seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

abrangidos no referido recurso administrativo objeto dos Termos de 

Apreensão e Depósito – TAD nº 1124968-8; 1125045-5; 1125045-8 e 

1124998-4. Analisando perfunctoriamente os fatos expostos e os 

documentos acostados aos autos, notadamente os documentos de ID nº 

14738944 e seguintes, verifica-se que o recurso administrativo interposto 

pela Impetrante, nº 5484409/2018, foi inadmitido sob o argumento de que 

ele não se amolda ao disposto no art. 1031, §1º, I do RICMS/MT. Melhor 

elucidando, vejamos o referido dispositivo legal: “Art. 1.031 Observado o 

disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário 

ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou 

parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. § 1° Não cabe 

recurso voluntário: I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito 

tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, 

vigentes na data do respectivo decisório; (...)”. Em que pese a exceção 

contida no art. 1031, §1º, I preveja não ser cabível a interposição de 

recurso administrativo cujo valor seja inferior a 2500 (dois mil e 

quinhentos) UPF’s, o simples valor do crédito não pode servir de 

parâmetro para objurgar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte. 

Ademais, referida norma viola expressamente um direito fundamental 

previsto no art. 5º, LV da Constituição Federal, qual seja o princípio do 

contraditório e da ampla defesa, senão vejamos: “Art. 5º. (...) LV - aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes; (...)”. Dessa maneira, o simples valor do crédito 

tributário não pode servir de parâmetro para impedir a interposição do 

recurso pelo contribuinte, tendo em vista que o próprio caput do art. 1031 

do RICMS/MT admite o manejo de recurso voluntário das decisões que 

negarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão. 

Esse é o pacífico entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, cujo aresto abaixo transcrevo: “REMESSA 

NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE 
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EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – 

RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT 

(Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO 

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS 

– IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – 

SENTENÇA RATIFICADA. 1. “ [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR O 

PROSSEGUIMENTO RECURSO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 

570-E DO RICMS – AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

ADMINISTRATIVO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se mostra 

razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, 

posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A 

impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua 

exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso.3. Agravo desprovido.” 

(AI 6139/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014)”. 

2. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da 

exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta incabível em sede 

de Mandado de Segurança. 3. Segurança concedida parcialmente - 

Sentença ratificada”. (ReeNec 2993/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/02/2018) – Destacamos. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR 

DEFERIDA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO RECURSO 

INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 570-E DO RICMS – AFRONTA 

AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – OFENSA A DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à 

interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao 

duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A impugnação administrativa do 

crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva 

do recurso. 3. Agravo desprovido”. (AI 6139/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014). 

Outrossim, no que tange à suspensão da exigibilidade dos créditos 

tributários objeto dos recursos administrativos alhures mencionados, o 

Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a 

exigibilidade do crédito tributário fica suspensa em razão de qualquer 

impugnação do contribuinte, senão vejamos: “TRIBUTÁRIO. PLEITO 

ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. 

SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O presente mandado de segurança foi 

impetrado com o objetivo único de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário até o efetivo exaurimento da esfera administrativa, decorrente da 

manifestação pelo Fisco quanto ao pedido de compensação deduzido em 

processo administrativo fiscal. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento 

do REsp 850332/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido à sistemática dos 

recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), reiterou entendimento no sentido 

de que o pedido administrativo de compensação tributária e o respectivo 

recurso contra seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário, a teor do disposto no art. 151, inciso III, do CTN, ainda que se 

refira a créditos de precatório. 3. Se a sistemática compensatória 

efetivada pelo contribuinte não encontra amparo constitucional ou em 

legislação pertinente, com iminente inviabilidade de êxito, tais premissas 

não afastam o dever da autoridade fiscal em promover, em definitivo, a 

devida resposta ao pleito questionado no processo administrativo fiscal. 

Agravo regimental improvido”. (STJ – AgRg no RMS: 40787 PR 

2013/0020392-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 17/09/2013, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

26/09/2013) – Destacamos. Assim, em consonância ao consolidado 

entendimento dos tribunais superiores, e considerando que os créditos 

tributários ainda estão sendo discutidos na seara administrativa, 

mostra-se imperioso determinar a suspensão da exigibilidade destes até 

ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ. Desta forma, 

presente os requisitos ensejadores para a concessão da liminar, quais 

sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o deferimento da liminar é 

medida que se impõe. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a autoridade coatora que 

proceda com a admissão do Recurso Voluntário nº 5484409/2018, bem 

como determino a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

abrangidos no referido recurso administrativo, objeto dos Termos de 

Apreensão e Depósito – TAD nº 1124968-8; 1125045-5; 1125045-8 e 

1124998-4, até ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ. 

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, 27 de agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026779-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1026779-39.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória 

Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA. – ME em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado no Auto 

de Infração nº 1033915/339/108/2014. Aduz, em síntese, que é optante 

pelo Super Simples Nacional, sempre respeitando as normas e regras da 

legislação em vigor, contudo no ano de 2012, por equívoco no momento de 

lançamento das informações da GIA (Guia de Informação e Apuração do 

ICMS) no Sistema Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre 

Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços), houveram 

incorreções no valor pago a título de ICMS. Assevera que foram lançados 

erroneamente nos meses de fevereiro a dezembro de 2012, o que 

ocasionou a não homologação das informações prestadas, devolvendo-os 

para retificação, os quais foram percebidas, retificadas e entregues, 

todavia, no entendimento do Fisco Estadual restava pagar multa 

equivalente ao tributo no valor de R$ 69.694,79 (Sessenta e nove mil 

seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), o que 

gerou o Auto de Infração nº 1033915/339/108/2014, dando ensejo ao 

Processo Administrativo nº 5168030. Pontua que não houve omissão no 

pagamento dos créditos fiscais, visto que, em todas as operações, livros, 

declarações foram mencionadas e arrecadadas o tributo constante em 

ICMS (obrigação principal), sendo apenas, informado com incorreções na 

Alimentação do Sistema Sintegra (obrigação acessória). Ampara a sua 

pretensão à vista dos requisitos da tutela de provisória de urgência, 

previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade 

do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o 

escopo de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado no Auto de Infração nº 

1033915/339/108/2014. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 14829765 e 

seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória 

pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu 
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da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a 

Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pelo Estado de Mato Grosso, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao ente público estadual. Portanto, ante a ausência de um dos 

requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual 

seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a ausência 

de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se pessoalmente o Requerido Estado de 

Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas às Requerentes para impugnar no prazo 

legal. Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os 

autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário Cuiabá, 27 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001045-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ROQUE DAS NEVES (AUTOR(A))

BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1001045-86.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008442-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE (ADVOGADO(A))

CALDEIRAS HOTEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1008442-02.2018.8.11.0041 (PJE 

5). Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória c/c Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com Pedido de tutela de 

urgência na qual a requerente objetiva a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que o Requerido se abstenha de exigir a 

incidência do ICMS sobre as parcelas da conta de energia elétrica 

atinentes à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e encargos setoriais da Unidade 

Consumidora, até decisão de mérito. Aduz, em síntese, que firmou 

contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de energia elétrica, 

no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da demanda, em 

decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera que a conta de 

energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é composta de duas 

tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é composta por outra tarifa, no 

caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), nos termos da 

Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que o ICMS cobrado pelo 

Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, posto que não há 

previsão de sua incidência sobre o transporte de energia elétrico, 

consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No mérito, pugna pela 

concessão em definitivo da segurança, para fins de confirmar a 

antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a cobrança 

de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de todos os 

valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à vista do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu 

liminarmente as ações que questionam a legalidade da cobrança de ICMS 

sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de 

energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o 

fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o entendimento 

de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão somente até a 

prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em recentíssima 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR nos 

Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, determinou a suspensão 

de todos os processos, individuais ou coletivos, em âmbito nacional que 

versem sobre a questão delimitada. Melhor elucidando, transcrevo a 

ementa da referida decisão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS 

DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 

1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão 

controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – ProAfR nos 

EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em conformidade à 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como à 

determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios 

Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a suspensão do presente 

processo até ulterior deliberação da Corte Superior. Nesta oportunidade, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que junte aos autos 

cópia do Ofício Circular nº 91/2017. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013648-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA KUKIELA VIANNA (ADVOGADO(A))

SPACECOMM MONITORAMENTO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1013648-94.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026843-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MALLER (IMPETRANTE)

HIAGO OLIVEIRA MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 

SECITECI (IMPETRADO)

Magistrado(s):
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO n°: 1026843-49.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

Pedido de Liminar impetrado por ANDRE MALLER, contra ato tido de ilegal e 

abusivo do SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO - SECITECI, objetivando a concessão de liminar, até decisão de 

mérito. Ao ID n°. 14840743, o impetrante atravessa petição requerendo a 

desistência e consequente extinção do feito. É o necessário relato. 

Fundamento. Decido. Verifica-se nos autos que o impetrante manifestou, 

requerendo a desistência do presente mandamus. Desta forma, não 

havendo mais interesse no prosseguimento do feito, os autos deverão ser 

extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VII, do Novo 

Código de Processo Civil. Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – 

MANDADO DE SEGURANÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 

RENÚNCIA DO IMPETRANTE AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA O 

MANDADO DE SEGURANÇA – HOMOLOGAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC – 

APELO PREJUDICADO. Restou evidente a ausência de interesse recursal 

do apelante, uma vez que o impetrante, expressamente, renunciou ao seu 

direito, sobre o que se funda o mandado de segurança, sendo que, 

diferentemente de desistência da ação, a renúncia não necessita da 

anuência da parte contrária. “Renúncia – é ato privativo do autor, pode ser 

exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da 

anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 

269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a 

propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de 

natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da 

ação.” EDcl no REsp 689439 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL 2004/0134695-7. Relator(a) Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2. Data do Julgamento 

24/08/2010. (Apelação / Remessa Necessária 101030/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, 

Publicado no DJE 17/12/2014). DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante as 

razões acima expostas, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pelo impetrante, para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sem interesse recursal. Cumprido 

o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cuiabá, 27 de 

Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024771-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1024771-89.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por MIRAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA. 

contra ato indigitado coator de lavra do GERENTE DE JULGAMENTO DE 

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, todos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto 

dos Processos Administrativos SEFAZ/MT nº 5419013/2018, 

5430056/2018 e 5437326/2018, bem como que seja determinada a 

expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa – 

CPDEN em favor da Impetrante. 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 

da exigibilidade dos créditos tributários objeto dos Processos 

Administrativos SEFAZ/MT nº 5419013/2018, 5430056/2018 e 

5437326/2018, bem como que seja determinada a expedição de Certidão 

Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa – CPDEN em favor da 

Impetrante. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 12141746 e seguintes, 

não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos 

requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado 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, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifiquem-se as autoridades tidas por coatoras, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do 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. 

Cuiabá, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023547-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

RAFAEL MASSON FURTADO (AUTOR(A))

GILMAR NOGUEIRA BORGES (AUTOR(A))

ELIZEU VAZ DA SILVA (AUTOR(A))

MARCOS SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

KEZIA MACHADO DE SOUSA BOSSER (AUTOR(A))

FLAVIO JOSE ALVES DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE WILSON TAVARES (AUTOR(A))

JOAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JAQUELINE DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1023547-19.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por FLAVIO JOSE ALVES DE 

VASCONCELOS e outros, contra o ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando a descontinuidade de descontos previdenciários, bem como o 

pagamento de adicional de serviços extraordinários. Deu à causa o valor 

de R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). Juntou documentos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 
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conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES., 

DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033874-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUBER VINICIUS MINAS NOVAS CAMPOS (AUTOR(A))

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1033874-57.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Restabelecimento de Benefício Previdenciário com pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por CLEUBER VINICIUS MINAS NOVAS 

CAMPOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de 

que seja determinado ao Requerido que inicie imediatamente o pagamento 

do benefício previdenciário de auxílio-doença enquanto persistir a 

enfermidade ensejadora do benefício. Aduz, em síntese, que recebeu o 

benefício de auxílio-doença com alta programada para agosto de 2015 e, 

por instrução inadequada do INSS sobre os procedimentos para 

continuidade de seu benefício, achou que só receberia por 06 (seis) 

meses, mesmo as dores tendo continuado, todavia, após ter contato com 

um advogado, descobriu que ainda tinha direito ao beneficio uma vez que 

sua invalidez nunca cessou. Assevera que requereu junto ao INSS o 

benefício de auxílio- doença, no mês de setembro de 2017, porém teve o 

pedido indeferido pelo Requerido sob a alegação de que não foi 

constatada a sua incapacidade laborativa. Pontua que, apesar de perícia 

médica do Requerido não constatar a sua incapacidade laborativa, ainda 

permanece com as patologias que ensejam a concessão do supradito 

auxílio previdenciário. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o 

Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional 

de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser 

o juiz da causa a autoridade competente para decidir sobre o aludido 

pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure como parte, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade do provimento 

conciliatório, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para 

garantir o principio da razoável duração do processo. Para a concessão 

da tutela provisória de urgência se faz necessário se comprovar a 

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). 

Ressalte-se que não se tratam de condições alternativas, mas aditivas, 

sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador. Nos termos do art. 

59, da Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de benefício da previdência 

social, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. Neste sentido, é elucidativa a doutrina 

do previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, ao abordar acerca do 

auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, o trabalhador passa 

a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a 

incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as 

lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como 

corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo 

órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada seqüela do acidente que 

implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando 

direito ao benefício auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. 

Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255). In casu, pelos documentos 

acostados à exordial, entendo que não restou demonstrado que o Autor 

necessita de afastamento de suas atividades laborais, tendo em vista que 

o próprio laudo médico acostado apenas atesta a patologia a qual acomete 

o Requerente, contudo não traz qualquer informação acerca da 

necessidade do seu afastamento. Nesse sentido segue o entendimento da 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 

PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - POSSBILIDADE 

DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO ADESIVO 

PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer 

nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente 

ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do 

trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior 

Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por 

invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a 

impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade 

laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o 

trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios 

previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo 

prejudicado”. (Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Portanto, ao que 

tudo indica, não há que se falar em evidência da probabilidade do direito, 

tampouco do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

impondo-se o indeferimento da medida. Ressalto que a presente decisão 

não trará prejuízo à futura perícia médica a ser agendada por este juízo. 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se pessoalmente o Requerido INSS, por 

meio da Procuradoria Federal do INSS, para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal. Por 

derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº165 do 

CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Após, 

abro vistas ao mister do Ministério Público e, em seguida, voltem-me 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018886-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DANIELA DE MIRANDA SILVA (ADVOGADO(A))

GILBERTO OLIVEIRA DE JESUS (IMPETRANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA /SES-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1018886-94.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por contra ato indigitado 

GILBERTO OLIVEIRA DE JESUS coator da lavra da DIRETORA DA ESCOLA 

DE SAÚDE PÚBLICA – SES/MT, todos qualificados na exordial, objetivando 

a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado à 

autoridade tida por coatora que reabilite o acesso do impetrante aos 

serviços de informáticas ou similares à instituição, retornando ao status 

quo, bem como para determinar o recadastramento do Impetrante no 

Sistema de ponto eletrônico. Foi indeferida a medida liminar (ID nº 

14067098). A Impetrante aviou petição aos autos requerendo a 

homologação do pedido de desistência (ID nº 14489607). Em síntese, é o 

que merece registro. Verifica-se nos autos que o Impetrante manifestou 

nos autos requerendo a desistência da presente demanda. Desta feita, 

revogo a decisão de ID nº 14067098, e considerando que o acolhimento 

do pedido não trará qualquer prejuízo às partes, HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência formulado pelo Impetrante (ID nº 

14489607), para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publiquem-se e Intimem-se. 

Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1026468-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINNE MORTOZA LACERDA TERRA (REQUERENTE)

ANA BRUNA BENTO LEITE ANDRADE (REQUERENTE)

LUIZ DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1026468-48.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

proposta por ANA CAROLINNE MORTOZA LACERDA TERRA E OUTRO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da CEBRASPE/CESPE, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da tutela antecipada 

para que apresentada a filmagem do teste de aptidão física e as fichas do 

TAF das requerentes, bem como assegurar a participação nas demais 

fases do certame. Ao ID n°. 14862169, o requerente atravessa petição 

requerendo a desistência e consequente extinção do feito, ante a perda 

do objeto. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. 

Verifica-se nos autos que o requerente manifestou nos autos (ID n°. 

14862169), requerendo a desistência da presente ação, ante a perda do 

objeto da demanda. Desta forma, não havendo mais interesse no 

prosseguimento do feito, os autos deverão ser extinto sem resolução do 

mérito nos termos do art. 485, VII, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA 

–AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RENÚNCIA DO IMPETRANTE AO 

DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA O MANDADO DE SEGURANÇA – 

HOMOLOGAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – EXTINÇÃO DO PROCESSO 

NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC – APELO PREJUDICADO. Restou 

evidente a ausência de interesse recursal do apelante, uma vez que o 

impetrante, expressamente, renunciou ao seu direito, sobre o que se 

funda o mandado de segurança, sendo que, diferentemente de 

desistência da ação, a renúncia não necessita da anuência da parte 

contrária. “Renúncia – é ato privativo do autor, pode ser exercido em 

qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da 

parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 269, V do 

CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a propositura de 

qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de natureza 

material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da ação.” EDcl no 

REsp 689439 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 

2004/0134695-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) 

Órgão Julgador T2. Data do Julgamento 24/08/2010. (Apelação / Remessa 

Necessária 101030/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014). 

DISPOSITIVO. Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pelo impetrante, para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de 

Processo Civil. Publiquem-se e Intimem-se. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018970-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ERMINIA DE PAIVA (AUTOR(A))

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1018970-66.2016.8.11.0041 (PJE4) REQUERENTE: MARTA ERMINIA DE 

PAIVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4372037). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7978106, afastando as alegações da defesa e ratificando 

os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 310 de 656



JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria 

Municipal de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados 

à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 
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vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1014550-18.2016.8.11.0041 (PJE4) REQUERENTE: EULARIO FERREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4327172). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 9483014, afastando as alegações da defesa e ratificando 

os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria 

Municipal de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados 

à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 
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dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 
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remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1013262-98.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: VITORINO PEREIRA 

DA COSTA; EDGAR ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA. REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de 

Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar aos 

vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente ao percentual 

de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. A autora alega, em resumo, que no plano real 

ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 

482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o 

Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – 

URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das tabelas 

de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de confiança 

e gratificadas dos servidores civis e militares seriam convertidos em 

01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, 

contrariando a norma editada, o requerido, estabeleceu o último dia de 

cada mês como data-base do cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo 

pagamento, fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, 

devido à imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 

11,98%. Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja 

incorporada aos vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente 

aos 11,98% resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em 

Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais, mais custas processuais e 

honorários advocatícios. O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi 

deferido (ID: 8739165). Citado, o requerido apresentou contestação, 

aduzindo como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a 

autora não ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No 

mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as 

alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora – 

vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos 

documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 
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dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 
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houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1004621-58.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ANTONIO PEREIRA 

DOS SANTOS; ARLINDO MENDES DE OLIVEIRA; SEBASTIÃO RODRIGUES 

DO COUTO; SEBASTIÃO RODRIGUES PONTES. REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. A autora alega, em resumo, que no plano real ficou 

determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e 

posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de 

Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova 

moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das tabelas de 

vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de confiança e 

gratificadas dos servidores civis e militares seriam convertidos em 

01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, 

contrariando a norma editada, o requerido, estabeleceu o último dia de 

cada mês como data-base do cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo 

pagamento, fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, 

devido à imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 

11,98%. Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja 

incorporada aos vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente 

aos 11,98% resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em 

Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais, mais custas processuais e 

honorários advocatícios. O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi 

deferido (ID: 7335076). Citado, o requerido apresentou contestação, 

aduzindo como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a 

autora não ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No 

mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as 

alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora – 

vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos 

documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 
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revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 
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autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017132-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz (ADVOGADO(A))

ALAIR DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1017132-54.2017.8.11.0041 (PJE4) REQUERENTE: ALAIR DA CRUZ 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente ao 

percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real 

em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em resumo, que no 

plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 

457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual 

criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de 

Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares seriam 

convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8792081). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7978106, afastando as alegações da defesa e ratificando 

os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Diretoria Especial 

de Gestão de Pessoas, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 
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diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1019684-89.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ESTEVAO JOSE DA 

SILVA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 
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nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8750903). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 
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ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1023771-25.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ANA MARGARIDA 

DA SILVA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8775332). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 
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de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 
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mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1016735-29.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: DEA DE FIGUEIREDO. 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8796194). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 
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PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 
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infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002635-69.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARLY LEANDRO 

DOS SANTOS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 10536035). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 
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Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 
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Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003876-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DAMASCENO DA COSTA (REQUERENTE)

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003876-78.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: JULIO DAMASCENO 

DA COSTA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 10745845). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 11242579 afastando as alegações da defesa e ratificando 

os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 
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IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 
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Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035423-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

JOSE DOMINGOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1035423-05.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: JOSE DOMINGOS DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 11039349). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que o autor não ingressou com a demanda dentro no 

quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica 

ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. 

É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria Municipal de Educação, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 
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APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MENDONÇA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 11403166). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 
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dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001901-21.2016.8.11.0041 (PJE5) REQUERENTE: CELIA DA CRUZ 

ALMEIDA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 
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mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 10745839). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme demonstrado pelos documentos acostados 

à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 
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estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1027835-44.2017.8.11.0041 (PJE5) REQUERENTE: ALICE ARJONA 

BELLONE DA MOTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 9891070). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 
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in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria Municipal de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 
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a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005175-90.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: LUIZA BORGES 

CORREA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 10745848). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 11242574 afastando as alegações da defesa e ratificando 

os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 
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consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 
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remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037068-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ANTENOR STEFAN DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1037068-65.2017.8.11.0041 

(pje 4). SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pelo Impetrante, para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII do NCPC. Publiquem-se e 

Intimem-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002228-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI (ADVOGADO(A))

GUILHERMINA PEDROSA DE OLIVEIRA CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002228-63.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: GUILHERMINA 

PEDROSA DE OLIVEIRA CAMARGO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. A autora alega, em resumo, que no plano real ficou 

determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e 

posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de 

Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova 

moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das tabelas de 

vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de confiança e 

gratificadas dos servidores civis e militares seriam convertidos em 

01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, 

contrariando a norma editada, o requerido, estabeleceu o último dia de 

cada mês como data-base do cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo 

pagamento, fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, 

devido à imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 

11,98%. Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja 

incorporada aos vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente 

aos 11,98% resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em 

Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais, mais custas processuais e 

honorários advocatícios. O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi 

deferido (ID: 10745844). Citado, o requerido apresentou contestação, 

aduzindo como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a 

autora não ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No 

mérito, requer a improcedência da demanda. Devidamente intimada, a 

requerente deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar a 

contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 
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convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 
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com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025587-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIETA CARMO DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1025587-08.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: ANTONIETA CARMO 

DE MORAIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 11389541). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 12203305 afastando as alegações da defesa e ratificando 

os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 
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e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 
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será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007557-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO ANTONIO FERRA PEREIRA NETO (AUTOR(A))

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007557-22.2017.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: JERÔNIMO ANTÔNIO 

FERRA PEREIRA NETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do 

autor a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O 

autor alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 9189625). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Devidamente intimada, a parte requerente 

deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente 

de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a 

dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se 

refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças 

salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se 

que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se 

renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032329-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES (ADVOGADO(A))
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1032329-49.2017.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: HILDO CARDOSO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 523063). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 
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Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1000359-31.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: LEONICE PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 345 de 656



de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 9217447). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 
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quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1004753-18.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: OZLEAN DE LIMA 

DANTAS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8799047). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o 

prazo para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 
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diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 
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servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1000379-22.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: ADEMIR SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 9217851). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que o autor não ingressou com a demanda dentro no 

quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o 

prazo para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 
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apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria Municipal 

de Educação, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 
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CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003001-11.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: JUCENIR RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 542780). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o 

prazo para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 
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excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). No que tange ao pleito 

indenizatório concernente ao dano moral e material, penso que os pedidos 
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– perda salarial e dano moral e material – resultam da mesma causa de 

pedir. Ademais, o pagamento a menor, neste caso, configura mero 

aborrecimento. Diante de todo o exposto, impõe-se, pois, a procedência da 

demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, rejeito a prescrição e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração e/ou proventos do autor o percentual de 11,98%, que 

deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente 

ação. Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE 

SUBSÍDIO para o autor, o termo final para o cálculo será a data da 

publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja 

vacatio legis. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de 

subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença. 

Quanto à comprovação da condição individual do autor, para efeito de 

apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e 

cumprimento de sentença. Os valores apurados serão acrescidos de 

juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei 

n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento. Além disso, a correção monetária 

incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido 

efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então 

passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto 

ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente 

aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos 

termos do art. 487, I, do NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do 

NCPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame 

Necessário. Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018337-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO BARROS SARAIVA SAAD (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1018337-21.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA DO CARMO 

BARROS SARAIVA SAAD REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 9175066). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Devidamente intimada, a parte requerente 

deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente 

de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a 

dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se 

refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças 

salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se 

que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se 

renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 
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REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 
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Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001312-29.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: NUBIA GUEDES 

MARTINS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 497942). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 550093 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 
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DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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1000617-75.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: LUANA KÁTIA HERBER 

QUEVEDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 493892). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 550040 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Educação, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 
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remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001811-13.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: OLAURILDES 

CORRENTE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 
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conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 517457). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 694951 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 
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desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1029825-70.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: JULIO CESAR DE 

ALENCAR ARAUJO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 10138338). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que o autor não ingressou com a demanda dentro no 

quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica 

ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. 

É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 
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direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria Municipal de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 
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ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001803-36.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: JURANDI BENEDITO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 514329). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 694154 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 
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conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 
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CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

0503529-39.2015.8.11.0041 (PJE4) REQUERENTE: JOANA D’ARC 

TEIXEIRA LEAL DE PAULA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 455928). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 697954, afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme demonstrado pelos documentos acostados 

à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 
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efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 
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houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001592-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

CLEMENTE JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001592-97.2016.8.11.0041 (PJE4) REQUERENTE: CLEMENTE JOSE DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 498235). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 700889, afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria 

Municipal de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados 

à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 
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REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0504285-48.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA (REQUERENTE)

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

0504285-48.2015.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: PAULO ROBERTO 

GERALDES DE PAULA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 527434). Citado, 

o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de 

mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda 

dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da 

demanda. Réplica ao ID: 699546 afastando as alegações da defesa e 

ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Educação, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 
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Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002823-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

MARYNILCE DOS SANTOS SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002823-62.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARYNILCE DOS 

SANTOS SOUZA CAMPOS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 
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servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 539083). Citado, 

o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de 

mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda 

dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da 

demanda. Réplica ao ID: 699301 afastando as alegações da defesa e 

ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 
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(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002884-83.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: AMILSA MARTINS 

FARIAS DE ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 9975479). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 
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uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 
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reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1030882-26.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: JAIR DE OLIVEIRA 

AMORIM REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 10140120). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que o autor não ingressou com a demanda dentro no 

quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica 

ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. 

É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 
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conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria Municipal de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 
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(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 28 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1012615-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ TORRES VELOSO (REQUERENTE)

CECILIA NOBRE TORRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Juarez Torres Veloso, devidamente qualificado nos presentes 

autos como requerente, interpôs no id nº 3259361 os presentes Embargos 

de Declaração em face da r. decisão proferida no id nº 3057150. Em 

síntese, a parte embargante alegou que houve erro material uma vez que o 

presente feito foi remetido para a Vara Especializada do Meio Ambiente 

sem o esgotamento do prazo para recurso, e, em vista disso requer seja 

comunicado a referida Vara Especializada acerca do equívoco de ter sido 

os autos remetidos sem o escoamento do prazo recursal. Aduz ainda, que 

a decisão de id nº 3057150 é contraditória na medida em que seu 

fundamento não corresponde ao conteúdo, mormente quanto a Resolução 

nº 023/2013/TP. Afirma que a CDA discutida originou-se de multa aplicada 

pelo INDEA (Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso) 

e que a competência para processar e julgar a presente ação é da Vara 

de Execução Fiscal da Capital conforme decidido pelo Magistrado 

Agamenon Alcântara Moreno Júnior (id. 1652712). Assim, requer o 

recebimento dos presentes embargos declaratórios, visando que sejam 

sanados os vícios apontados. Os embargos foram interpostos no prazo 

legal, como disciplina o art. 1.023 do NCPC e conforme certificado no id nº 

4853653. É o Breve Relato. Decido. Os embargos declaratórios 

prestam-se a esclarecer, se existentes, obscuridade, omissões, 

contradições ou erro material no julgado (art. 1.022 do NCPC), não para 

que se adeque a decisão ao entendimento do embargante. De plano, 

verifico que inexiste qualquer razão plausível para acolher os Embargos, 

posto que, com relação ao alegado erro material, não há razão para 

sequer delongar uma vez não ser esta a via adequada, posto que não faz 

menção a decisão processual, e sim por atos da Secretaria Judiciária. 

Inobstante, determino seja oficiado o Juízo da Vara Especializada do Meio 

Ambiente solicitando que o processo que lá foi distribuído em função do 

declínio da competência deste juízo, qual seja, número 

2135-91.2016.811.0082, código: 30667, solicitando seja o mesmo 

suspenso até o decurso do prazo recursal do presente feito. No que 

concerne à contradição, especificamente quanto a alegação de que o 

conteúdo da Resolução nº 0223/2013/TP trata-se da Resolução nº 

009/2008/OE, não procede tal alegação, na medida em que em consulta ao 

sítio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifico que 

a Resolução nº 009/2008/OE indicada pela embargante encontra-se 

inclusive revogada de acordo com o art. 5º, da Resolução nº 03/2016/TP, 

in verbis: “RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP Dispõe sobre alteração da 

competência da Vara Especializada do Meio Ambiente e do Juizado 

Volante Ambiental de Cuiabá. (...) Art. 5° - Esta Resolução entrará em 

vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em 

contrário, bem como a Resolução 009/2008/OE. (...)”. Ademais, a multa 

oriunda do INDEA refere-se ao transporte de bovinos, que pertine ao meio 

ambiente físico, sendo, dessa maneira, competência da Vara 

Especializada do Meio Ambiente. Quanto a alegação de nulidade da 

decisão de id nº 3057150 por ter sido objeto de decisão no id nº 1652712 

que reconheceu a competência da Vara Especializada de Execução 

Fiscal, tenho que a citada decisão tão somente declinou a competência 

para esta Vara, que então declinou para o Juízo competente, que frise-se 

é absoluta em razão da matéria. O simples fato de um Juízo declinar a 

competência para outro não implica que tal juízo irá firmar sua 

competência. Isto posto, rejeito os Embargos Declaratórios de id nº 

3259361, permanecendo inalterada a decisão de id nº 3057150, ante a 

inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021474-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

EDINEI RONQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

INDIANA SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1021474-74.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 36.230,23; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIA MARIA DA COSTA Parte Ré: 

REQUERIDO: INDIANA SEGUROS S/A, ESTADO DE MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 
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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. 

CUIABÁ , 28 de agosto de 2018. Atenciosamente, LEANDRO CEZAR REY 

LEITAO DE FIGUEIREDO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AV. DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: 

(65) 36486733

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502744-77.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGANTE)

Carolina Davoglio de Arruda (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Apelação a seguir

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 411330 Nr: 40719-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCOL S/A - ENG. COM. E INDUSTRIA (MASSA 

FALIDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 5º, 322, §2, 485, inc. I e 925 do 

CPC/2015 e Súmulas STJ nºs 392 e 397, c/c Arts. 32, 34, 121, 142, 146, 

174 e 202 do Código Tributário Nacional, Arts. 4º, 29, 2010, 211, 220, etc 

do Código Tributário Municipal de Cuiabá (Lei Comp. nº 043 DE 

23/12/1997), bem como tudo o que dos autos constam, INDEFIRO o pedido 

de retificação da inicial para inclusão do nome do Adquirente na CDA 

executada e no polo passivo desta execução fiscal (fls. 23/27), assim 

como INDEFIRO a petição inicial de fls.08/09, consequentemente, com 

fundamento no Art. 925 do CPC/2015 , JULGO IMPROCEDENTE e 

DECLARO EXTINTA esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 40719-06/2009 

– COD. 411330, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à 

ENCOL S/A – ENG. COM. E IND. MASSA FALIDA – CNPJ nº 

01.556.141/0001-58, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, face a NULIDADE da 

CDA expedida em nome da contribuinte Executada – erro de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 189646 Nr: 1033-46.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR MORAES COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e reconhecendo a ocorrência da prescrição, nos termos do 

art. 269, inciso IV, do CPC, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente 

execução fiscal.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.

Sem custas e honorários.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 432360 Nr: 12212-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA., ABADIO 

PEREIRA CARDOSO, UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO, JOSE 

AUGUSTO PINHEIRO, JORGE ELIAS ABRÃO, PEDRO PINTO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liandro dos Santos Tavares 

- OAB:22.011/GO, LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - OAB:OAB/GO 

22.011

 Vistos etc.

Tendo em vista que a exequente solicitou a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 859594 Nr: 1425-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO FALLETTI - 

OAB:OAB/SP 83.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Embargante para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, sobre as provas que, ainda, pretendem produzir, conforme a 

decisão de fls. 201.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 369241 Nr: 3922-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY BERTUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pelo Município Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 3922-31/2009 - CÓD. 369241, promovida em 

relação a SIDNEY BERTUCCI - CPF Nº 608.017.359-04 e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 412421 Nr: 1831-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY BERTUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pelo Município Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 1831-31/2010 - CÓD. 412421, promovida em 

relação a SIDNEY BERTUCCI - CPF Nº 608.017.359-04 e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 708828 Nr: 41840-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY BERTUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 
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924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 41840-35/2010 - CÓD. 708828, promovida em 

relação a SIDNEY BERTUCCI - CPF Nº 608.017.359-04 e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1037267 Nr: 40208-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE CENTER ANTENAS LTDA, DANIEL DIER DE 

CAMARGO, LEANDRA VILLAR DANIEL DIER DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação:

Vistos etc...

 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem 

produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua pertinência e o 

objetivo de sua realização, sob pena de preclusão.

2. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 791360 Nr: 45435-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁFERRAMENTAS LTDA - ME, NELSON 

MANOEL DOS SANTOS, MARIA BEATRIZ BUTH DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO FERNANADES DOS 

SANTOS - OAB:3342-A-

 Vistos.

A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificada e 

representada, propôs a presente Ação de Execução por Título 

Extrajudicial, contra CUIABÁ FERRAMENTAS-ME e outros, alegando, em 

síntese, que é credora da parte executada, pela importância líquida e certa 

de R$ 27.457,98 (vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e 

noventa e oito centavos), consoante CDA nº 20123789, fl. 04.

A executada, Cuiabá Ferramentas LTDA- ME, apresentou incidente de 

execução de pré-executividade, alegando a inexigibilidade da CDA, diante 

da prescrição em relação à exigência ao débito fiscal, eis que, segundo 

alega, não fora devidamente citado, fazendo com que o prazo 

prescricional não fosse suspenso, bem como aduz a ocorrência da 

decadência, em razão do lapso temporal entre o fato gerador e a 

constituição do crédito ser superior ao quinquênio legal.

Intimada, a Fazenda Pública impugnou a exceção de pré-executividade 

opostas em todos os seus termos fls. 38/43.

É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO.

DECIDO.

Precipuamente, ressalto que, a exceção de pré-executividade é 

instrumento posto à disposição do executado, para que suscite teses 

defensivas, relativas às matérias conhecíveis de ofício e, que não 

demandem dilação probatória.

 A matéria também já foi pacificada nos Tribunais Superiores, consoante a 

edição da Súmula 393 do e. STJ, que transcrevo:

 “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória.”

 Nesse sentido, em suma, admitem-se por meio deste instituto, a 

averiguação de eventual vício do título, execução injusta, abusiva ou 

flagrantemente ilegal, avençadas pela parte excipiente.

Nessa esteira, leciona a ilustre doutrinadora, Maria Helena Diniz, in 

Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, que exceção de 

pré-executividade é:

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da 

execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de 

embargos do devedor. Essa Exceção só pode ser relativa a matéria 

suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, 

independente de contraditório ou dilação probatória.”(grifo nosso)

Trata-se, portanto, de via excepcional para o conhecimento de matéria de 

ordem pública ou, de nulidades absolutas, que poderiam ser apreciadas de 

ofício pelo magistrado ou, ainda, daquelas que não dependem de dilação 

probatória. Conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 

do CPC/2015.

O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto 

que, em julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, 

com esteio no 543-C do Código de Processo Civil, definiu:

 “1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos 

simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem 

formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível 

de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão 

possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (REsp 

1110925/SP)

Com essas considerações passo a análise do pedido.

DA DECADÊNCIA

Na hipótese em exame, temos que o débito diz respeito à cobrança de 

ICMS garantido integral (não recolhido, ou recolhido a menor) desse modo, 

trata-se de uma obrigação tributária, sujeita a lançamento por 

homologação.

É cediço que a constituição do crédito tributário ocorre na data do 

vencimento da obrigação, cuja regra deve ser analisada de acordo com o 

disposto no artigo 173, I do Código Tributário Nacional, in verbis:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado;”

In casu, o vencimento do débito tributário se deu no período compreendido 

entre fevereiro e outubro de 2005 (fls. 03).

Da análise dos autos, verifico que, da CDA (nº 20123789) que instrui a 

inicial (fl.04), consta como data da constituição do crédito o dia que o 

devedor foi notificado através do Aviso Cobrança ( nº 161074), em 

26/04/2011.

 Assim, temos que o crédito foi definitivamente constituído na data de 

26/04/2011.

Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, no caso 

em que não ocorre o pagamento antecipado pelo contribuinte, como em 

exame, o poder-dever do Fisco de efetuar o lançamento de ofício 

substitutivo deve obedecer ao prazo decadencial estipulado pelo artigo 

173, I, do CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o 

crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia 

do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado.

Dessa sorte, como o lançamento direto (artigo 149, do CTN) poderia ter 

sido efetivado desde a ocorrência do fato gerador, é do primeiro dia do 

exercício financeiro seguinte ao nascimento da obrigação tributária que se 

conta o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, na 

hipótese, entre outras, da não ocorrência do pagamento antecipado de 

tributo sujeito a lançamento por homologação, independentemente da data 

extintiva do direito potestativo de o Estado rever e homologar o ato de 

formalização do crédito tributário efetuado pelo contribuinte. (Precedentes 

da Primeira Seção: AgRg nos EREsp 190287/SP, desta relatoria, publicado 

no DJ de 02.10.2006; e ERESP 408617/SC, Relator Ministro João Otávio de 

Noronha, publicado no DJ de 06.03.2006).

Assim, para elucidar controvérsia relativa à decadência dos créditos 

tributários sub judice, faz-se mister a interpretação da Lei nº 8.715, de 26 

de setembro de 2007, que acrescentou o artigo 39-B à Lei nº 7.098, de 30 

de dezembro de 1998, e consolida normas referentes ao Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS, na qual foram admitidas novas formas de constituição: Aviso de 

Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da 

Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou 

Termo de Apreensão e Depósito.

Como se vê, o fato gerador do débito ocorreu de fevereiro a outubro de 

2005 e, a constituição do crédito tributário, em 26/04/2011, quando o 

contribuinte foi notificado através do aviso de cobrança acima citado 

(conforme CDA nº 20123789 de fl. 04), pois a Lei Estadual de regência 

admitiu essa possibilidade de constituição do crédito.
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Desse modo, o crédito tributário é considerado definitivamente constituído: 

(a) com a regular notificação do lançamento ao contribuinte, quando não 

interposto recurso administrativo; ou (b) com a regular notificação da 

decisão administrativa definitiva, momento em que não pode mais o 

lançamento ser contestado na esfera da Administração Tributária 

Judicante, na qual se dá o exercício do poder de autotutela com o controle 

de legalidade da constituição do crédito tributário.

 Na espécie, não há notícias de que houve recurso na esfera 

administrativa interposto pelo contribuinte, ora interessado, portanto, a 

data que deve ser considerada é a da regular notificação.

Assim, tendo em conta que a CDA possui presunção iuris tantum quanto a 

veracidade dos fatos nela constante, a data lá descrita deve ser 

considerada.

 Desta feita, com a constituição do crédito tributário em 26/04/2011, fica 

evidente que o prazo decadencial de cinco (5) anos, previsto no artigo 

173, I, do Código Tributário Nacional se consumou, pois teria a Fazenda 

Pública o prazo inicial contado de 1º/1/2006 até 31/12/2010 para 

constituí-lo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

ICMS. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE AÇÕES QUE CONFIGUREM 

INDUSTRIALIZAÇÃO. APROVEITAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO. ART. 173, I, DO CTN. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local 

consignou: "a BRF não pratica atos do processo de industrialização no 

estabelecimento de Ribeirão das Neves" e "a embargante não exerce 

atividade de industrialização em território estadual, não podendo 

creditar-se do ICMS pago com energia elétrica consumida nas câmaras 

frigoríficas de resfriamento/congelamento" (fls. 806-807, e-STJ). 2. A 

Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 973.733/SC, submetido 

ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que a decadência 

para a constituição de tributo sujeito a lançamento por homologação deve 

ser contada na forma do art. 173, I, do CTN, para os casos em que a lei 

não prevê o pagamento antecipado ou quando, existindo tal previsão legal, 

o recolhimento não é realizado. 3. Para modificar o entendimento firmado 

no acórdão recorrido, verificando se deixou de haver pagamento ou se 

este se realizou a menor, seria necessário exceder as razões 

colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no 

contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, 

conforme Súmula 7/STJ. 4. Conforme se observa no acórdão acima 

transcrito, o Tribunal local foi expresso ao afirmar que a recorrente não 

comprovou, de acordo com os requisitos exigidos na legislação, a efetiva 

frustração da entrega da mercadoria. Sem a efetiva prova da devolução 

de mercadoria, não foi possível autorizar o creditamento pleiteado. Sendo 

assim, ressalto que, novamente, não é possível rever o posicionamento 

traçado na origem, já que, para isso, seria preciso analisar o acervo 

fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. O 

Tribunal a quo, soberano na apreciação dos fatos e provas carreados aos 

autos, foi inequívoco e categórico ao afirmar que a empresa recorrente 

não pratica atos do processo de industrialização no estabelecimento 

controvertido, o que afasta o direito ao creditamento de ICMS. Assim, 

novamente, não há falar em alteração do que foi afirmado na origem ante o 

impedimento cristalizado pela Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido. 

(AgInt no REsp 1535946/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017).

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. 

NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação 

do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não 

interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. [...]. (STJ, AgInt no 

REsp 1546874/MT, Primeira Turma, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 

16/06/2017).

Na mesma esteira de raciocínio, compartilho julgados do E. Tribunal de 

Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – IMPOSTO SOBRE 

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - DECADÊNCIA – NÃO 

CONFIGURADA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO 

NÃO EFETUADO - MARCO INICIAL – FATO GERADOR - ART. 173, I, DO 

CTN – PRESCRIÇÃO ART 174 DO CTN. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO 

COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - OCORRÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no 

artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo 

sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o 

recolhimento pelo contribuinte. Aos créditos tributários aplica-se o artigo 

174, inciso I, do CTN, ao se falar de prescrição, sendo que o início do 

prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito e seu 

termo ad quem ocorre com o despacho que ordena a citação dos 

executados. Dessa forma, tendo decorrido mais de 5 (cinco) anos entre 

os referidos marcos temporais, por culpa do exequente, configura-se a 

prescrição, ensejando a extinção da execução fiscal. (Ap 127678/2016, 

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara De Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJe 03/10/2017) 

(grifei)

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – 

DECADÊNCIA – ARTIGO 173, I, DO CTN – FLUÊNCIA DO PRAZO 

DECADENCIAL A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – 

NO CASO DO ICMS: O LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – OU 

LANÇAMENTO POR LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FATOS GERADORES OCORRIDOS EM 2003 

E 2004 – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM 2007 – DECADÊNCIA 

AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Afasta-se a decadência, quando a 

constituição dos créditos tributários ocorreu dentro do prazo quinquenal, 

na forma do art. 173, I, do CTN. (Ap 145468/2015, Des. Márcio Vidal, 

Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJe 30/08/2017)

 “APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — 

CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — DECLARAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA.DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO 

PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO.PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Constituído o crédito 

tributário pelo aviso de cobrança, não pela declaração do contribuinte, não 

está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de 

cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. 

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não 

evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 

174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido.” (Ap. 27694/2017, 

Des. Luiz Carlos Da Costa, TJMT Segunda Câmara De Direito Público E 

Coletivo, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJe 25/08/2017).

 Assim, acolho a presente exceção de pré-executividade, eis que entendo 

haver caracterizada a suscitada inexistência de certeza, liquidez e 

exigibilidade do título de crédito extrajudicial sub examine, para tanto, 

DECLARO A DECADÊNCIA do crédito tributário, com base no art. 173, 

inciso I, do Código Tributário Nacional e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

E, quanto à prescrição, resta prejudicada a análise.

Deixo de condenar no pagamento de custas processuais por serem 

incabíveis na espécie.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária da parte ex 

adversa (Cuiabá Ferramentas Ltda-ME.), que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, na forma do artigo 85, § 3º, I do CPC.

 Preclusas as vias recursais, arquive-se o feito com as baixas e 

anotações de estilo.

P. R. I. e cumpra-se.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 45836 Nr: 6009-77.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISHNU CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

em desfavor de VISHNU CONFECÇÕES LTDA.

A exequente requer a extinção do feito, com fulcro no artigo 794, inciso I, 

do CPC, face à Decisão Administrativa Nº. 15/2013, de 18 de Março de 

2013, conforme se vê às fls. 119.

 Considerando o requerimento da exequente, DECLARO EXTINTA a 
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presente Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

contra VISHNU CONFECÇÕES LTDA, com fulcro no artigo 794, I, do Código 

de Processo Civil e determino o desbloqueio de bens ou valores 

porventura bloqueados.

Custas a cargo do Executado.

Transitada esta em julgado e quitadas as custas, arquive-se com as 

respectivas baixas.

Não sendo as custas quitadas, arquive-se com baixa apenas no relatório 

mensal.

P.R.I.C.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38484 Nr: 471-54.2018.811.0082

 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: AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Reexaminando a questão decidida, mantenho a decisão agravada pelos 

seus próprios fundamentos.

Encaminhem-se as informações requisitadas ao egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se, imediatamente, a decisão proferida pela Relatora do Agravo 

de Instrumento n. 1005309-75.2018.8.11.0000, Desembargadora MARIA 

EROTIDES KNEIP, que conferiu o efeito suspensivo almejado pelo 

agravante, sustando, portanto, os efeitos da decisão liminar proferida às 

fls. 119/120-v.

Intime-se a parte requerente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação (fls. 128/138), no prazo legal.

Com ou sem impugnação, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide conforme o caso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40025 Nr: 1521-18.2018.811.0082

 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 Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - 

SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

3. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide conforme o caso.

4. Promova-se a retificação da capa dos autos, bem como no sistema 

“Apolo”, fazendo constar o Estado de Mato Grosso no polo passivo da 

ação, conforme determinação de fl. 163.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23744 Nr: 226-82.2014.811.0082

 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: NILZA PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Xavier Ribeiro - 

OAB:19.465-B, Jamille Clara Alves Adamczyk - OAB:18210, Silvano 

Macedo Galvão - OAB:4699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Cavalcanti 

Albuquerque - OAB:7892

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

bem como julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar a 

requerente nas custas e despesas processuais, por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita.Contudo, condeno-a ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 446,72 (quatrocentos e quarenta e seis reais 

e setenta e dois centavos), atualizados a partir da data do ajuizamento da 

ação, com a ressalva de que a exigibilidade dessa condenação ficará 

suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de 

estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25855 Nr: 598-94.2015.811.0082

 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: LUIZ SOCREPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE BASE FLORESTAL DA 

SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Augusto Laurindo da 

Silva - OAB:5939/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de 

Justiça, requerendo que for de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

2. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se os autos 

observando-se as formalidades legais.

3. Cumpra-se.

 Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25704 Nr: 474-14.2015.811.0082

 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: João Adelar Konzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente de Base Florestal da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO 

- OAB:15437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de 

Justiça, requerendo que for de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

2. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se os autos 

observando-se as formalidades legais.

3. Cumpra-se.

 Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27702 Nr: 103-16.2016.811.0082

 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
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 PARTE AUTORA: VANDERCI BASILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SEC. DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE-SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de 

Justiça, requerendo que for de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

2. Transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se os autos 

observando-se as formalidades legais.

3. Cumpra-se.

 Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39484 Nr: 1157-46.2018.811.0082

 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: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO E MEIO AMBIENTE/SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIGISFREDO HOEPERS - 

OAB:OAB/RS 39.885-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de embargos de declaração opostos por JBS S/A contra 

a decisão de fls. 143/144, que deferiu a tutela de urgência no sentido de 

suspender a exigibilidade do crédito oriundo do Auto de Infração, sendo 

que o pedido era a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração n. 

114009.Instado (fl. 160), o embargado apresentou contrarrazões às fls. 

161/165. Em síntese, argumenta a inexistência do vício apontado pelo 

embargante. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.É o relatório. 

Decido.De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm 

por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a 

supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de 

obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida 

no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos: “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.” [sem destaque no original]Pois bem. 

Verifica-se, que de fato a liminar foi concedida para determinar a 

suspensão da exigibilidade do crédito oriundo do Auto de Infração n. 

114009 e, não para suspender o Auto de Infração n. 114009.Dessa forma, 

ACOLHO os embargos declaratórios para retificar a referida decisão e, 

DEFERIR a tutela de urgência pretendida para suspensão da exigibilidade 

do Auto de Infração n. 114009/2011.Visando dar prosseguimento ao feito, 

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 novo Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá, 22 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35954 Nr: 2633-56.2017.811.0082

 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: ANTONIO BRAZ ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO DA 

SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17132/MT, Vinicius Alves dos Santos - OAB:9453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer a prescrição da cobrança 

do Auto de Infração n. 7225/2001, lavrado em 09-05-2001, bem como julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 

487, inciso I, do CPC.Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, 

bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, 

nos termos do art. 13, da Lei n. 12.016/2009.Comunique-se o i. Relator do 

RAI n. 1000684-95.2018.8.11.0000, Desembargador LUIZ CARLOS DA 

COSTA, encaminhando cópia da presente decisão.Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 

12.016/2009. P.R.I.C.Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36829 Nr: 3212-04.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lucas de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erenita Costa Soares 

Guimarães - OAB:9783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a situação posta em juízo, está a 

exigir comprovação da ocorrência da prescrição, alegada pelo 

embargante (fls. 314/321), vez que aí reside o cerne da questão.

Sendo assim, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, 

converto o julgamento do feito em diligência e determino a intimação do 

embargante para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte cópia integral do 

processo administrativo no qual se baseia o Auto de Infração n. 41656.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24686 Nr: 1086-83.2014.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO LUIZ GANANCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Arruda Vaz Guimarães - 

OAB:17401/MT, Filipe Xavier Ribeiro - OAB:19.465-B, Vera Lucia 

Marques Leite - OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante ao exposto, julgo procedentes os embargos opostos, para extinguir 

a obrigação firmada no TAC, tendo em vista que restou comprovado que o 

embargante está cumprindo com a obrigação avençada.Por fim, em que 

pese o acolhimento do pedido do embargante, considerando que ele deu 

ensejo à interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação de 

apresentar os relatórios técnicos anualmente, impedindo, desse modo, que 

o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação da área 

degradada, aplicando o princípio da causalidade, condeno-o ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.Com tais 

considerações, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de 

jurisdição, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Intime-se o exequente para impulsionar o processo de execução.Com 

o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades 

legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos em apenso e, a 

seguir, arquivem-se. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, 

determino o arquivamento dos autos com baixa, devendo para tanto ser 

anotado no Cartório Distribuidor as custas processuais ou emitida a 

certidão de dívida ativa, conforme o valor, nos termos do Provimento n. 

11/2014-CGJ. P.R.I.C.Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29008 Nr: 996-07.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIO BACHA BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que impulsiono os 

autos para intimar o Procurador do exequente, para devolver os autos na 

secretaria, tendo em vista o mesmo estarem em carga desde 23/01/2018l.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28645 Nr: 800-37.2016.811.0082

 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: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO NOVO 

PARQUE GEORGIA, ADERILDO PEREIRA DA SILVA, ADILSA CAMPOS 

MACIEL, ADRIANA EZIDORO DOS SANTOS, AGMA GONÇALVES DA 

SILVA, AGNALDO PEREIRA, ALBERTINA MARIA DE ARRUDA, 

ALESSANDRO SOUZA ASSUNÇÃO, ANA CRISTINA DE ARRUDA, 

ARLESSANDRA FERREIRA, ARMANDO PINTO DE ARRUDA, ARNALDO 

DIAS GONÇALVES, ATAIDE RAMOS DE BARROS, ANTENOR FERREIRA 

DE MENDONÇA, ANTONIO BORGES DOS SANTOS, ANTONIO FEITOSA 

OLIVEIRA, ANTONIO VASCONCELOS DE SOUZA, AILTON ALVES JUNIOR, 

ANDRE DA SILVA SANTOS, BENEDITA MATOS MORAIS, BENEDITO 

BRAULINO DE MIRANDA, BENEDITO LEITE MOREIRA, BERNARDO 

RODRIGUES DE AMORIM, CASSIA MENDES DA SILVA DE CARVALHO, 

CARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONCEIÇÃO PEREIRA, CARLINDA 

RIBEIRO ELCIO, ANISIO MONTEIRO SALGADO, CLEIDE RODRIGUES 

MENDONÇA, CLEVER ALVES DA SILVA, COSME DAMIAO PEREIRA DA 

SILVA, DILMA DE BARROS, DIOCLECIO DUTRA FERREIRA, DIRCE 

VARGAS DOS SANTOS, EDILEUZA RIBEIRO DOS SANTOS, EUDEZIO 

ALVES PEREIRA, ELISIO BRAZ FRANCISCO DE ARRUDA, ERICK 

APARECIDO DE ARAUJO, EDSON IBRAHIM DIAS, EVANDRO HENRIQUE 

MACIEL PAIXAO COELHO, ELIS REGINA DA SILVA GOMES, EDLA 

SALUSTIANA DA SILVA, ELIANA FARIAS MACIEL, ELIZABETH MOREIRA 

DE AZEVEDO, FATIMA FERREIRA DE ALMEIDA, FATIMA LUCIA DA SILVA 

PONCIANO, FERNANDO FERREIRA OLIVEIRA, FERNANDO VIEIRA TELES, 

FRANCISCO AURIONE DA SILVA, FRANCISCO VIEIRA DE MELO, 

GASPARINO DAMIAO DE SOUZA, GERALDO SEGISMUNDO DE JESUS, 

GILMAR FERREIRA DE BRITO, GONÇALO LEMES DO NASCIMENTO, 

GONÇALINA DO ROSARIO DA SILVA, GUILHERME NUNES DE ARAUJO, 

HELIO PEREIRA DA COSTA, IVO FARIA DE LIMA, INDIANARA MARIA 

ANTKIEVICZ DE ALBUQUERQUE, ILARIO PEDROSO DOS SANTOS, ILDA 

MARIA DE AVELAR SILVA, INALVA NUNES, IVONETH DOMINGAS 

PADILHA DA SILVA, JACIRA CONCEIÇÃO DA SILVA DE SOUZA, JENY 

CELESTYINA CHAMOS DE ARRUDA, JOACY BARCELOS BORGES, 

JOANIL DINIZ DA COSTA, JOAO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, 

JOCYNEIA DA SILVA, JORGE BENEDITO DA CRUZ, JORGE LIBORIO 

SILVA, JOSE ARAUJO SURIANO, JOSE NILSON DA SILVA, JOSE NUNES 

DE SIQUEIRA NETO, JOSEFA ARCENIO DA SILVA, JOSELINA RIBEIRO DOS 

SANTOS, JOSETE SEBASTIANA ALVES DE MOURA, JUCELMA BARCELO 

SANTOS, JUCINEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO, JUDITE LOURDES DA 

ROSA, JULIANO MARQUES DA SILVA, KELIANE APARECIDA DO 

NASCIMENTO, KELEM PEREIRA DA COSTA, KEILA CRISTINA FILIPPO, 

LAZARA BORGES DOS SANTOS, LAUDELINA LEITE DE SOUZA, LAUDICE 

PEREIRA DE SOUZA, LEONICE PEREIRA RODRIGUES, LINDALVA QUEIROZ 

DA SILVA, LINDNALVA RIOS, LORIANE MACIEL FERNANDES, LUCIANA 

FECHTNER CORREA, LUCIANE CARDOSO GOMES, LUCIANO VERAS, LUIS 

CARLOS PLATES DE OLIVEIRA, LUSIEDINA MENDES DA SILVA, MANOEL 

SALOMAO DE SANTANA, MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA BENTA SANTANA DE ARRUDA, MARIA 

DA GLORIA FARIAS MACIEL DE BRITO, MARIA DE LOURDES PEREIRA 

SOUZA, MARIA LEONILDA SORANSO BARBOSA, MARIA APARECIDA 

DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MEIRA, MARIA 

LINDINALVA QUEIROZ DA SILVA, MARIA LUCILA NOGUEIRA, MARIA 

NAZAETH ARRUDA DA SILVA, MARIA SONIA RODRIGUES DA SILVA, 

MARCIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, MARILUCE MARIA SALOMAO DE 

LIMA, MARIANA DE OLIVEIRA OUGUSIKU, MARIA ZILDA AVELAR, 

MAURELIO NUNES, MEIRE MARIA NUNES, MONICA GOZZE PACHECO, 

NEURACI PEREIRA DE QUEIROZ, NEUSA FATIMA ANTKIEVICZ, NEURACY 

LEMOS DOS SANTOS, ODAIR LIMA DE OLIVEIRA, ORLANDO PEREIRA DE 

LIMA, ORLANDO JUCELINO DA LUZ, OSWALDO FREIRE FILHO, OTACILIO 

MENDES CARDOSO JUNIOR, OVALIR ATIKIEVICZ, PATRICIA PEREIRA DE 

SOUZA, PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS, PAULO ARAUJO 

SORIANO, REGER SALGADO DOS SANTOS, REGINALDO ALVES DA 

SILVA, REGINA LAUDELINA DE SOUZA, REGINA ARISTIDES DA SILVA, 

ROSEMILDO JESUS DE OLIVEIRA ALMEIDA, ROSILENE SANTANA DE 

OLIVEIRA ALMEIDA, ROMEU REJANE DE ARAUJO PINTO, ROBSON 

GONÇALO DA SILVA, ROBERTO CARLOS DE ARAUJO SURIANO, 

RODRIGUES DOMINGOS DA SILVA, ROSALINA MARTINS DE BULHOES, 

ROSELI BORGES DE SOUZA, ROSILDA BARBOSA DA SILVA, SEBASTIAO 

DOS SANTOS FEITOSA, SEBASTIANA FERREIRA, SILVANO FERREIRA DO 

NASCIMENTO, SIDNEI LEITE DA SILVA, SANDRA LOPES DE SOUZA, 

SONIA CANDIDA DE ALMEIDA, TADEU CESARIO DA ROSA, TERZINHA DE 

JESUS MELLO, UDILZA FREIRE DE CARVALHO, VERA LUCIA MACIEL DO 

NASCIMENTO, VITOR PEREIRA DA COSTA, VERA LUCIA FRIGO 

D'ASSUNÇÃO, WALDELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA, WAGNER 

ANTONIO FELIPPO, WANDERLEI JORGE GONÇALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, IMOBILIARIA 

GEORGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - OAB:8015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Khalil - OAB:6487

 Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que os autores, ainda na 

impugnação (fls. 1900/1903), noticiam que o objeto da ação (local onde se 

pretende a usucapião) não atinge áreas de domínio público, tampouco de 

especial proteção. Diante disso, a despeito das alegações ministeriais de 

que se trata de usucapião especial, afeto às disposições do Estatuto de 

Cidades, entendo por bem determinar a conclusão do feito para analisar 

detidamente a competência deste Juízo para conhecer, processar e julgar 

a presente ação, bem como dirimir as prejudiciais de mérito alegadas pelas 

partes, caso entenda pela competência desta Vara Especializada do Meio 

Ambiente. Diante do exposto, determino que os autos permaneçam 

conclusos para decisão. Os presentes saem intimados neste ato. 

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22887 Nr: 386-44.2013.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JOSE BASTOS DE ARAUJO, PRATA 

ENGENHARIA LTDA, ANA MACIA CARMELITA PRATA, PETERSON 

REINEHR, ROBERTO RESENDE PRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defendor Público - OAB:, 

FERNANDO FERNANDES BORGES VALADÃO - OAB:OAB/GO 32.260

 Diante do exposto:1- Revogo em parte a decisão de fl. 129 para rejeitar a 

denúncia, por suposto cometimento do crime descrito no art. 38 da Lei n. 

9.605/1998, tendo em vista a ausência de justa causa (prova da 

materialidade) para o exercício da ação penal, com fundamento no art. 

395, inciso III, do Código de Processo Penal; e2- Declaro extinta a 

punibilidade dos acusados JAIME JOSÉ BASTOS DE ARAÚJO, PRATA 

ENGENHARIA LTDA, ANA MARCIA CARMELITA PRATA, PETERSON 

REINEHR E ROBERTO RESENDE PRATA, quanto ao crime previsto no art. 

48 da Lei n. 9.605/98, com fundamento nos artigos 107, IV, c/c 109, V c/c. 

114, II, todos do Código Penal.Intimem-se as partes desta 

decisão.Comunique-se o Relator do Habeas Corpus, enviando-lhe cópia 

desta decisão.Aguarde-se a audiência de instrução e julgamento, quanto 

ao prosseguimento da ação penal em relação ao crime do art. 54, §2º, 

inciso V, da Lei n. 9.605/98.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39493 Nr: 1166-08.2018.811.0082

 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: SIDNEY GASQUES BORDONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEIA KLEIN SIMON - 

OAB:18781, PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - OAB:6581/MT, SAMYA 

SANTANAMARIA - OAB:15906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Diante da sua 

ilegitimidade, DETERMINO a retirada da empresa AGROPECUÁRIA BARRA 
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BONITA S.A. do polo ativo da presente demanda, devendo o Sr. Gestor 

promover a retificação da capa dos autos, sem prejuízo das anotações 

necessárias no Sistema Controle de Processos (Apolo).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, todos do Código de 

Processo Civil. Atente-se que a citação deverá ser efetivada por mandado 

(art. 222, “c”, do CPC).Deixo de designar audiência de conciliação ou 

mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do 

CPC-2015.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 18 de junho de 

2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38484 Nr: 471-54.2018.811.0082

 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: AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, DEFIRO a liminar pretendida para suspender os efeitos 

do protesto (fl. 105) da Certidão de Dívida Ativa n. 2017470313, que teve 

origem do processo administrativo n. 41171/2008. Em consequência, 

determino a suspensão de qualquer cobrança relativa a essa penalidade, 

bem como determino que o requerido se abstenha de inscrever o nome da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento final da 

presente ação.Expeça-se ofício ao Cartório do 4º Ofício da Comarca de 

Cuiabá (MT), para que suspenda o protesto da Certidão de Dívida Ativa n. 

2017470313, até julgamento de mérito da presente ação.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.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38484 Nr: 471-54.2018.811.0082

 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: AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de ação proposta por AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA, 

qualificada nos autos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a concessão de tutela de urgência para o fim de determinar a 

imediata suspensão dos efeitos do protesto relativo à CDA n. 2017470313.

Todavia, entendo necessário antes de apreciar o pedido liminar ouvir a 

parte contrária, razão pela qual postergo a análise do pleito após 

manifestação do requerido, o que ora determino fixando para tanto o 

prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34909 Nr: 1903-45.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINCO URBANISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:OAB/MT 12.909, 

Ludmila Antonia da Silva Leal - OAB:18723MT, Luiza Borges Silva 

Thé Freire - OAB:11.248, STEFANIA LEANDRO RUWER - OAB:17921

 Vistos.

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por GINCO 

URBANISMO LTDA, qualificado nos autos, em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ (MT), objetivando a extinção da execução, alegando que a 

certidão de dívida ativa é nula, tendo em vista a ausência dos requisitos 

elencados no art. 202 CTN, bem como que não teve acesso ao processo 

administrativo.

Em resposta, o exequente alega inexistência de vício na CDA, bem como 

sustentou a possibilidade de substituição antes da decisão de primeira 

instância, nos termos do §8º, do art. 2º, da Lei n.6830/80, bem como 

juntou cópia do processo administrativo.

Dessa forma, considerando não haver mais a nulidade alegada pela 

excipiente, determino sua intimação para que se manifeste quanto à 

impugnação do Município de Cuiabá (fls. 63/82), no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10634 Nr: 467-95.2010.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferreira e Caldeira Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Castilho Munhoz Vivan 

- OAB:OAB/MT 5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que impulsiono os 

autos para intimar o advogado do requerente para o devido cumprimento 

do despacho de fls 267/267v , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31178 Nr: 2054-86.2015.811.0112

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO MAURO DE ALMEIDA, MARIA JUSTINA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384/MT

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia, 

por conseguinte, ABSOLVO os denunciados CLARO MAURO DE ALMEIDA 

E MARIA JUSTINA DE OLIVEIRA das acusações que lhe foram feitas, nos 

termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.Sem custas, a 

teor do art. 804 do Código de Processo Penal.P.R.I.C.Transitada em 

julgado, arquive-se.Cuiabá, 24 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31893 Nr: 13261-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS CORREA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT, RODOLFO GERMANO TAQUES - OAB:18242

 Pelo exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia apresentada contra ADONIAS 

CORREA DE PAULA, devidamente qualificado nos autos, para o fim de 

condená-lo nas penas dos artigos 38, 48 e 50-A, todos da Lei n. 

9.605/1998.A análise das penas será efetuada separadamente, 

considerando-se as regras traçadas no Código Penal, conjugadas com as 
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especificidades previstas na Lei n. 9.605/98.7.1.DOS CRIMES DESCRITOS 

NOS ARTIGOS 38 E 50-A, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998.7.1.1.DO CRIME 

DESCRITO NO ART. 38 DA LEI N. 9.605/1998.O artigo 38 da Lei n. 

9.605/1998 prevê a pena de detenção, de um a três anos, ou multa, ou 

ambas as penas cumulativamente.Considerando os fatos relatados e 

comprovados nos autos, entendo por bem aplicar, cumulativamente, as 

penas de detenção e multa... Pelo exposto:7.4.1.PROMOVO a substituição 

da pena privativa de liberdade fixada no subitem 7.3.1. (crimes descritos 

nos artigos 38 e 50-A, ambos da Lei n. 9.605/1998) por duas penas 

restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à 

comunidade (atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques 

e jardins públicos e unidades de conservação) e recolhimento domiciliar, 

em tempo e local a serem definidos pelo Núcleo de Execuções Penais, com 

fundamento nos artigos 8º, incisos I e V, 9º e 13, todos da Lei n. 

9.605/1998, c/c art. 44, §2º, segunda parte, do Código Penal; 

e7.4.2.PROMOVO a substituição da pena privativa de liberdade fixada no 

subitem 7.3.2. (crime descrito no art. 48 da Lei n. 9.605/1998) por uma 

pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, que fixo 

em 01 (um) salário mínimo, devendo ser pago em tempo e local a serem 

definidos pelo Núcleo de Execuções Penais, (...) .Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 804, do CPP, 

na hipótese de não concessão de assistência judiciária 

gratuita.P.R.I.C.Cuiabá, 23 de julho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34748 Nr: 1798-68.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARDI SOL VIAGENS E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M. Gonzales Junior - 

OAB:OAB/MT 13945

 Certfico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Advogado ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR, OAB/MT 13.945, para retirar 

a petição embargos à execução a fim de distribuir, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21304 Nr: 1167-37.2011.811.0082

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Morizzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORDANA PEREIRA DE 

AZEVEDO LIMA - OAB:OAB 18.104, LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARISTELA F. MORIZZO NASCIMENTO - OAB:, 

TÂNIA BENEDITA CORREA DA SILVA - OAB:OAB 12.179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e, 

em consequência, determino o prosseguimento da execução conforme os 

cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso (fls. 160-v/161) com a 

intimação do executado para que efetue o pagamento no prazo de 10 

(dez) dias.Deixo de fixar honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 

519, do STJ.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36423 Nr: 2997-28.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Couraça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:15415

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta (fls. 09/11), por conseguinte, DETERMINO o prosseguimento da 

execução até seus ulteriores termos.Deixo de condenar o 

excipiente/executado em honorários advocatícios por serem incabíveis em 

caso de rejeição de exceção de pré-executividade. Decorrido o prazo 

para interposição de recurso voluntário, intime-se o excepto/exequente, 

pessoalmente, para requerer o que for de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá, 28 de agosto de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 77945 Nr: 11189-90.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO GOMES ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT, Danylo Ferreira de 

Alcântara - OAB:OAB/ 13.724, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15373, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26713

 Impulsiono os presentes autos para intimar os advogados do Senhor 

Divino Gomes Roberto, Doutor Edgar Francisco de Oliveira OAB/MT 

15.373, Doutor Danylo Ferreira de Alcântara OAB/MT 13.724 e Doutor 

Antonio Rogério A. C. Stefan OAB/MT 7.030, cientificando-os de que os 

autos foram desarquivados para o atendimento do pedido de vista do 

solicitante.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 346628 Nr: 7187-96.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ROCHA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, ODILZON DAS NEVES GRAUZ JÚNIOR - 

OAB:6836/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar os advogados do réu, Doutor 

Odilzon das N. Grauz Júnior OAB/MT 6.836 e Ademir Carvalho OAB/MT 

10.245 para se manifestarem na fase do arrtigo 422, do Código de 

Processo Penal, no prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 433081 Nr: 9051-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23.271/O, joao paulo ferreira de lima - OAB:23108

 Vistos, etc.

Vista dos autos à Defesa, saindo advertido, o recuperando, a se 

reorganizar em sua vida, a fim de não haver qualquer espécie de 

desobediência no cumprimento do regime semiaberto, enquanto aguarda a 

decisão que se seguirá após à atenção ao contraditório.

O prazo para manifestação será de 7 (sete) dias.

Junte-se aos autos a Declaração do Sindicato dos Taxistas apresentada 

pela Defesa.

Às providências.

Cumpra-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 365665 Nr: 5546-39.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO EDUARDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896/MS

 Audiência

 Processo Executivo de Pena

Autos n.º 5546-39.2014.811.0042 Código 365665

PRESENTES

Juiz de Direito Geraldo Fernandes Fidelis Neto

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, foi constatada a ausência do(a) reeducando(a), o(a) 

qual não foi intimado(a) devidamente para o referido ato, conforme 

certidão de fls. 461.

DELIBERAÇÃO

O MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte deliberação:

 “Vistos, etc.

Revelam os autos que foi designada audiência de justificação para a 

presente data, contudo, o(a) recuperando(a) Lúcio Eduardo Barbosa não 

fora intimado(a), conforme certidão de fls. 461.

Assim sendo, redesigno o ato prejudicado para o dia 27/09/2018, às 

14h45min.

Intime-se o penitente.

Após, conclusos.

Às providências.”

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado por mim, (Carolina Borges 

Bertolini – Estagiária de Direito), o presente termo que vai assinado pelos 

presentes.

Cuiabá-MT, 23 de Agosto de 2018.

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 433080 Nr: 9050-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVANIO COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23.271/O, joao paulo ferreira de lima - OAB:23108, ROMULO 

NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto 

formulado pela defesa às fls. 131/136.

Extrai-se dos autos que o recuperando atingiu o lapso temporal 

necessário à progressão de regime em 11.04.2018 (fl.113).

Contudo, o recuperando não tem cumprido com regularidade as condições 

impostas para a permanência no regime semiaberto, motivo pelo qual 

designo audiência de justificação para o dia 01.10.2018 às 14h00min.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 507829 Nr: 650-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de William da Silva Almeida, no qual cumpre 

a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão.

 2. O penitente encontra-se em regime fechado desde 23.04.2017, com 

progressão prevista para 06.10.2019, conforme cálculo de pena de fl. 43.

3. A defesa, às fls. 48/51, formulou pedido onde requer transferência para 

unidade prisional localizada na Comarca de Cáceres/MS, para que dê 

continuidade ao cumprimento da reprimenda em estabelecimento prisional 

daquela urbe, visto que sua família reside na referida Comarca.

4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleiteado pela 

defesa, desde que haja anuência do Juízo da Comarca de Cáceres/MT.

5. É o relato. Decido.

6. Diante do informado e frente a comprovação de endereço de familiares, 

este juízo não se opõe a transferência solicitada.

7. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de 

Cáceres/MT solicitando, no prazo de 10 dias, anuência para a remessa do 

executivo de pena. Na ocasião, encaminhe-se cópia dos comprovantes 

apresentados pela defesa (fls. 52/53).

8. Oficie-se, ainda, à SEJUDH solicitando atestado de vaga para unidade 

prisional localizada na Comarca de Cáceres/MT.

9. Havendo anuência e atestada vaga, desde já, determino a remessa do 

presente executivo de pena ao Juízo da Comarca de Cáceres/MT, para 

fins do cumprimento da reprimenda.

10. Oficie-se a SEJUDH para que promova aos atos necessários a 

transferência do reeducando.

11. Decorrido os prazos supra ou não havendo anuência ou atestada 

vaga, certifique-se e tornem os autos conclusos.

12. Cumpra-se.

 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

 Ofício n.º 14/18/Gab II. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.De: Juiz de 

Direito da 2ª Vara Criminal- Gab. II, da Comarca de Cuiabá/MT, Leonardo de 

Campos Costa e Silva Pitaluga.Ao: Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Luiz Ferreira da Silva, Relator do Habeas Corpus n.º 

1009273-76.2018.8.11.0000.Senhor Relator:Na oportunidade em que 

apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar 

as informações que me foram requisitadas por meio do malote digital do 

Departamento da 3ª Secretaria Criminal, recebido no dia 22.08.2018, 

expedido nos autos do Habeas Corpus N.º 1009273-76.2018.8.11.0000, 

impetrado nesse colendo Tribunal em favor da paciente Gislaine Grazieli 

Tomixa Meireles. Trata-se de executivo de pena em que a paciente foi 

condenada a uma pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado inicial 

fechado.À fl. 54 foi expedido mandado de prisão para a paciente. 

Contudo, até a presente data a mesma não foi localizada para dar inicio ao 

a prisão domiciliar, argumentando, em síntese, que a paciente é mãe de 06 

filhos menores de idade (fls. 57/67).Com vista dos autosanálise deste 

Juízo, mesmo sem o mandado de prisão de fl. 54 ter sido cumprido, a fim 

de que a mesma iniciasse o cumprimento da sua pena.No dia 25.05.2017, 

o representante ministerial pugnou pela realização de estudo psicossocial 

na residência da paciente, a fim de aferir as condições de vida, moradia e 

família (fl. 112).O relatório psicossocial de fls. 114/115 foi desfavorável à 

concessão de prisão domiciliar para a paciente.Às fls. 117/118 este Juízo 

indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente.No dia 23.08.2018, este 

Juízo determinou o retorno dos autos ao Juízo da condenação para a 

expedição de mandado de prisão em face da paciente, a fim de que a 

mesma dê início ao cumprimento da sua pena, nos termos do artigo 1.556 

da CNGC/MT (fl. 130).Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa 

Excelência os protestos da nossa elevada consideração e nos colocamos 

a disposição para eventuais esclarecimentos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384024 Nr: 25984-86.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO IGOR DA SILVA PEDRAZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO IGOR DA SILVA PEDRAZA, Cpf: 

03491666171, Rg: 207.79.63.1, Filiação: Guilhermo Justiniano Pedraza e 

Luzenil Pereira da Silva, data de nascimento: 30/06/1992, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), gesseiro. 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 
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pendentes, no valor de R$ 13.773,65 (Treze mil e setecentos e setenta e 

tres reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 10 dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Inscrição de dívida ativa, 

transcorrendo o prazo, extraiam-se cópias dos autos remetendo a 

Fazenda Pública Federal, para providências cabíveis.

 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, Thalita Golin, digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 360590 Nr: 23372-15.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CAMILO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120

 Vistos, etc.

Inicialmente, certifique a gestora judiciária o cumprimento do mandado de 

prisão de f. 89 e, em caso positivo, afixe tarja preta na capa dos autos.

Diante da comprovação de que o recuperando trabalhou 377 dias (f. 121), 

em consonância com o parecer ministerial (fl. 123), declaro remidos 125 

dias em seu favor, nos termos do artigo 126, § 1º, inciso II, da LEP.

Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando os aludidos dias 

remidos.

Após, dê-se vista às partes para manifestarem, com posterior conclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 164714 Nr: 12028-42.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO MIRANDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de executivo de pena em que o recuperando foi progredido 

para o regime semiaberto em 27.03.2017 (f. 260) cuja audiência 

admonitória se realizou em 29.03/17, oportunidade em que foram fixadas 

as condições de cumprimento da pena, dentre elas o uso de tornozeleira 

eletrônica (fls. 262/264).

2. Às fls. 281/282 consta termo de audiência de justificação, no qual este 

Juízo acolheu a justificativa do recuperando pela ausência de sinais e 

descarregamento precoce do equipamento.

3. A f. 290, a gerência de monitoramento informou que o equipamento foi 

desativado em 31.08.2017, motivo pelo qual, a pedido do Ministério Público 

(f. 291), este Juízo, em 13.11.17, suspendeu cautelarmente a presente 

execução e determinou a expedição de mandado de prisão (f. 292), o qual 

foi cumprido em 12.03.18 (f. 297).

4. Audiência de justificação realizada em 18.06.18, após a oitiva do 

recuperando, que se encontra gravada na mídia digital anexada aos autos 

à fl. 309, o Ministério Público requereu a regressão de regime e a defesa, 

por sua vez, pugnou pelo acolhimento das justificativas apresentadas e a 

manutenção no regime semiaberto para o cumprimento do restante da 

reprimenda (f. 305).

5. É o relatório. Decido.

6. Conforme mencionado, o recuperando foi preso por força de decisão 

que o regrediu cautelarmente em razão do descumprimento das condições 

impostas para a permanência no regime semiaberto.

7. Na audiência de justificação, o recuperando aduziu que o 

descumprimento se deu pelo fato de ter visto dois homens encapuzados e 

armados “descerem” de uma pick-up Strada no seu endereço e, por achar 

que se tratavam de membros de um grupo de extermínio que matavam 

usuários de tornozeleiras, tirou e jogou fora a tornozeleira e “saiu” do 

bairro, e que não deu nem tempo de registrar BO ou ir ao Fórum 

apresentar explicações porque, após duas semanas, foi preso na 

operação Campo Minado.

8. Da detida análise dos autos, notadamente dos documentos de fls. 290 e 

306, verifico que a desativação da tornozeleira eletrônica ocorreu em 

31.08.17 e que em 28.11.17 o recuperando foi preso em flagrante pela 

prática de crime previsto no artigo 35 da lei n.º 11.343/06. Logo, cai por 

terra a justificativa do recuperando de que não deu tempo para se 

justificar porque foi preso duas semanas depois do desligamento da 

tornozeleira eletrônica.

9. A verdade é que o reeducando abandonou por completo o cumprimento 

de sua pena e apenas voltou a cumpri-la a partir de sua prisão em 

flagrante delito quase três meses depois, demonstrando, com isso, que 

não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para 

permanecer no regime mais brando.

10. Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das 

condições impostas no semiaberto bem como a prática de novo crime no 

decorrer do cumprimento da pena caracterizam faltas graves e justificam 

a recondução ao regime mais gravoso.

11. A propósito, eis a jurisprudência deste tribunal:

12. TJMT – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME 

SEMIABERTO NO DECURSO DO CUMPRIMENTO DO PROCESSO 

EXECUTIVO DE PENA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – 

REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM QUE 

DECRETOU A REGRESSÃO DE REGIME – AUSÊNCIA DE ANÁLISE CRÍTICA 

A RESPEITO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO REEDUCANDO 

– PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – NÃO 

COMPROVAÇÃO DE FALTA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

COMPARECIMENTO EM JUÍZO POR MAIS DE SEIS MESES – 

JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES – DESCASO COM O BENEFÍCIO 

RECEBIDO – RECURSO IMPROVIDO. A falta de comprometimento do 

agravante com as condições assumidas para o cumprimento da pena no 

regime carcerário semiaberto, evidenciado pelo seu não comparecimento 

em Juízo para informar suas atividades, por mais de seis meses, revela 

sua total indiferença com as obrigações impostas no regime mais 

benéfico, daí porque merece ser mantida a regressão de regime, já que 

seu comportamento caracterizou falta grave, nos moldes estabelecidos 

pelo artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, e também pelo artigo 

50, inciso V, da mesma Lei, que aqui se aplica por analogia, uma vez que 

embora o agravante cumpria pena em regime semiaberto, não se pode 

olvidar que as condições impostas se coadunam com o regime aberto. 

(AgExPe 150393/2013, DRA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/05/2014, 

Publicado no DJE 05/06/2014). Grifos nosso

13. STJ - HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO 

POR CRIMES DE ROUBO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PROGRESSÃO 

AO REGIME SEMIABERTO. PRÁTICA DE NOVOS DELITOS (TRÁFICO DE 

DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E FORNECIMENTO DE ARMA DE 

FOGO, DE NUMERAÇÃO RASPADA). REGRESSÃO PARA O REGIME 

FECHADO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA 

PENAL CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. ORDEM DE HABEAS 

CORPUS DENEGADA.1. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, 

a transferência do condenado, a título de regressão, pode ocorrer para 

qualquer dos regimes mais rigorosos. Precedentes. 2. Na hipótese, 

enquanto cumpria pena no regime semiaberto, o Paciente foi indiciado pelo 

cometimento de novos crimes (tráfico de drogas, associação ao tráfico e 

fornecimento de arma de fogo, de numeração raspada). Após ouvido pelo 

Juízo das Execuções, foi corretamente decretada a sua regressão do 

regime semiaberto ao fechado, alterada a data-base para o dia 25/02/2011 

e decretada a perda de 1/3 dos dias remidos, não se constatando, pois, o 

apontado constrangimento ilegal.3. Basta o cometimento de fato definido 

como crime doloso para o reconhecimento da falta grave, sendo 

prescindível o trânsito em julgado da condenação para a aplicação das 

sanções disciplinares.Precedentes.4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 267.886/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

15/08/2013, DJe 26/08/2013)

14. Diante disso, com fundamento nos arts 118, inciso I, e art. 50, inciso V, 

ambos da Lei 7.210/84, regrido o regime de pena e, via de consequência, 

fixo o regime fechado para a continuação do cumprimento da pena pelo 

recuperando Marco Aurélio Miranda Ribeiro.

15. Expeça-se mandado de prisão, cumprindo-se na forma da lei.

16. Revogo 1/3 (um terço) do tempo remido, se houver, recomeçando a 

contagem para fins de progressão de regime e livramento condicional da 

data da infração disciplinar que no caso dos autos se deu em 31.08.2017 

(desativação da tornozeleira eletrônica), nos termos do artigo 127 da Lei 

7.210/84.

17. Elabore-se cálculo atualizado de pena.
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18. Dê-se vista às partes para manifestação, com posterior conclusão.

19. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 384649 Nr: 26640-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON RANGEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:15384

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifica-se que o recuperando WASHINGTON 

RANGE DA SILVA foi condenado a pena unificada de 16 (dezesseis) anos 

e 05 (cinco) meses de reclusão, atualmente em cumprimento do regime 

fechado, em face das guias de fls. 05, 68 e 95.

Às fls. 126, consta cálculo de pena, dando nota de que o penitente atingirá 

lapso temporal necessário para progressão de regime no dia 11/05/2021.

Posteriormente, jungiu-se aos autos a informação de que o estado de 

saúde do apenado encontra-se debilitado, uma vez que o mesmo é 

portador de diabetes e hipertensão, bem como, pleito defensivo, 

solicitando a realização de audiência para verificar a situação do 

penitente.

Às fls. 168, o pedido da defesa foi acolhido, designando-se audiência de 

oitiva.

No dia 22/01/2018, foi realizada a audiência designada nos autos, sendo 

determinado, no referido ato, que a unidade penitenciaria fosse oficiada 

para informar o atual estado de saúde do recuperando. Contudo, até a 

presente data, não consta nos autos qualquer informação de resposta.

Desse modo, em face da precariedade de informações, reitere-se ofício à 

Penitenciária Central do Estado, solicitando que envie, NO PRAZO MÁXIMO 

DE 10 (DEZ) DIAS, o prontuário médico completo do penitente, bem como, 

que responda os seguintes questionamentos: a) O recuperando é 

portador de doença grave?; b) Havendo doença grave, como deve ser 

realizado o seu tratamento?; c) Existe possibilidade de acompanhamento e 

tratamento médico de forma intramuros?

Com o aporte da resposta aos autos, dê-se vista ao Ministério Público e, 

finalmente, conclusos.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 354907 Nr: 16634-11.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETT PINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Vistos, etc.

Elabore-se cálculo de pena e, em seguida, vista às partes.

Após, conclusos.

Às URGENTES providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 354542 Nr: 16209-81.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO TOMAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT

 Trata-se de processo executivo de pena em que o recuperando cumpre 

pena no regime semiaberto.

Requisito objetivo para progressão ao aberto alcançado em 06.08.2018, 

conforme cálculo de fl. 553.

Manifestação favorável do Ministério Público às fls. 575/576.

É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o recuperando já atingiu o lapso 

temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto de RAIMUNDO 

NONATO TOMAZ DA SILVA, mediante o cumprimento de condições a 

serem fixadas por ocasião da audiência admonitória, a qual designo para o 

dia 29.8.2018, às 14 horas.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Por fim, diante das informações detalhadas de que o recuperando laborou 

13 dias inéditos, no período de abril/maio de 2017, em consonância com o 

parecer ministerial, declaro remidos 04 dias em seu favor, nos termos do 

artigo 126, inciso II, da LEP.

Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando os aludidos dias 

remidos.

Após, dê-se vista às partes para manifestarem, com posterior conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 487864 Nr: 27411-16.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 Trata-se de processo executivo de pena em que o recuperando cumpre 

pena no regime semiaberto.

Requisito objetivo para progressão ao aberto alcançado em 25.08.2018, 

conforme cálculo de fl. 236.

Manifestação favorável do Ministério Público às fls. 252/253.

É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o recuperando já atingiu o lapso 

temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto de VALDENIR 

BUENO, mediante o cumprimento de condições a serem fixadas por 

ocasião da audiência admonitória, a qual designo para o dia 29.8.2018, às 

14 horas.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 473230 Nr: 13143-54.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MOIZES CASTRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN CELLA TARTERO - 

OAB:21.008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. RONAN CELLA TARTERO OAB/MT 21.008

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls.13, proferido 

nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 153207 Nr: 647-37.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. DEISE JUSSARA ALVES OAB/MT 17.867

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para informar seu assistido sobre o dever de comparecer 

ao cartório da 3ª Vara Criminal da Capital, num período de 05 (cinco) dias, 

para atualizar seu endereço.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504638 Nr: 43651-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALHIA ANA MIRANDA RAMOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JALHIA ANA MIRANDA RAMOS 

PEREIRA, Cpf: 90583566120, Rg: 9545581, Filiação: Zilda Ana Miranda, 

data de nascimento: 04/12/1976, brasileiro(a), natural de Poxoreo-MT, 

casado(a), tec. em enfermagem, Telefone 65 99905-9396. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar os sucessores da Ré Jalhia Ana Miranda Ramos 

Pereira, para que no prazo de 10 (dez) dias, compareça em juízo para 

fazer a restituição dos valores apreendidos nos autos.

Resumo da Inicial: No dia 23 de novembro de 2017, por volta das 20:00 hs, 

no interior do ônibus intermunicipal da empresa Motta, no trajeto entre 

Jaciara e Cuiabá, já nas cercanias da capital, a denunciada Jalhia Ana 

Miranda Ramos Pereira subtraiu da vítima Maria Célia, objetos pessoais e 

quantia em dinheiro.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A Ç Ã O  P E N A L  P Ú B L I C A  N . º 

43651-80.2017.811.0042(CÓDIGO: 504638) AUTOR:MINISTÉRIO 

PÚBLICORÉ:JALHIA ANA MIRANDA RAMOS PEREIRA Vistos etc.Havendo 

nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a 

persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público 

contra a acusada, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.Cite-se a acusada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação.Colacione no mandado a advertência de que a 

denunciada, em sua resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). 

Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o item 7.5.1.4 da CNGC, indagando a acusada se ela pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de Justiça 

deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção 

de contratar defensor, consoante item 7.5.1.5 da CNGC.Caso a 

denunciada informe que possui advogado, determino que o Oficial de 

Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone ou 

outros dados que permitam a sua imediata localização. Havendo nos 

autos, conste no mandado de citação pontos de referências para a 

localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – item 7.5.1.2 

da CNGC.Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, 

desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a 

defesa da acusada, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, 

do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta.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 item 7.20.1.2.Conste no mandado de citação que na 

hipótese de restituição de bens apreendidos, junto ao requerimento de 

restituição a ré deverá apresentar comprovante de propriedade e, 

tratando-se de veículo, documento atualizado que permita a sua 

circulação, para que o mesmo seja restituído, sendo que a restituição 

somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante 

ordem expressa deste juízo, nesse sentido. CERTIFIQUE-SE se há laudo 

pericial a ser juntado nos autos e, caso positivo, junte-se. 

Cumpra-se.Cuiabá - MT, 23 de março de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 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

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANISIO NEVES DOS REIS, Cpf: 

84269758104, Rg: 2072256, Filiação: Ari dos Reis e Eva Neves dos Anjos, 

data de nascimento: 21/04/1977, brasileiro(a), natural de Brasilia-DF, 

solteiro(a), artista plastico, Telefone 3624-1585. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 25 de março de 2016, por volta das 17h30min, 

em residência situada na rua São Silvestre, n° 273, bairro Goiabeiras, 

nesta capital, os denunciados ROOSEVELT, ALEXSANDRO, RAFAEL e 

ANÍSIO, com consiência e vontade em unidade de desíginios, subtraíram, 

para si, mediante rompimento de obstáculo, consiente na destruição de um 

portão, diversos objetos pertencentes à vítima Edjane Avila Gasparini.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 2582-68.2017.811.0042 (Código: 

462728)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: ALEXSANDRO 

FERREIRA COSTAROOSEVELT JUNIOR DE SOUZA HOFMANNRAFAEL 

AQUIMIRO VAZSOELI DA SILVA SOUZA CAMPOSANISIO NEVES DOS 

REISVistos 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 
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acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério 

P ú b l i c o . C u m p r a - s e  a s  d e t e r m i n a ç õ e s  d e  f l .  1 5 0 . À s 

providências.Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531029 Nr: 22810-30.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAN DE FRANCA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRAN DE FRANCA ARRUDA, Cpf: 

68952201191, Rg: 1088778-4, Filiação: Neuzalina Rosalina Franca de 

Arruda e Waldomiro de Arruda, data de nascimento: 10/03/1979, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), eletricista, Telefone 

6536676955. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 19 de Junho de 2018, por volta das 07h40min, no 

centro Oficial de Treinamento - COT/UFMT, situado na Avenida Fernando 

Correa da Costa, Bairro Boa Esperança, nesta urbe e comarca, o 

denunciado IRAN, tentou subtrair, para si, diversos fios de cobre, 

pertencente à empresa Engeglobal Construção LTDA, não logrando êxito 

na empreitada delitiva por circunstâncias alheia a sua vontade.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº 22810-30.2018.811.0042(Código: 

531029)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU (S): IRAN DE 

FRANCA ARRUDAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu 

IRAN DE FRANCA ARRUDA não foi citado pessoalmente (fls. 58/59 e 62), 

diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 63 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 166750 Nr: 14053-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI FERREIRA DA SILVA, EVERTON 

DANILO JESUS BATISTA, JONAS SOUZA DA CRUZ, JEFFERSON SILVA 

RONDON, ROSIVAN OLIVEIRA DA SILVA, RONI OLIVEIRA DA SILVA, 

NERIVALDO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO 

- OAB:13594, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8.083, FABIO DA 

COSTA QUEIROZ - OAB:, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216/MT, JOEL FELICIANO MOREIRA - OAB:6833/MT, MANOEL 

GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - OAB:13595, MARCIO 

SALES DE FREITAS - OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:, 

VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Intimo o advogado DIMAS SIMÕES FRANCO NETO, para no prazo de 24 

horas proceder a devolução dos autos, sob pena de busca e apreensão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526934 Nr: 18883-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARTINS MACHADO FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRES REGO LORENZO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o proprietário da arma de fogo, Espécie Revólver, Marca 

Taurus, Cal. 32, Modelo 73, Nº de série 81925, Andres Rego Lorenzo, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, regularize e apresente junto aos 

autos documento de registro regular da arma de fogo e autorização para 

portar o referido artefato, sob pena de decreto de perda de bem.

Resumo da Inicial: No dia 04 de março de 2018, por volta das 12:00 hs, em 

via pública, localizada no Bairro Morada da Serra, nesta comarca, o 

suspeito Henrique Martins Machado Fraga, portava 01 (um) revólver 

calibre 32 da marca Taurus com 02 (duas) munições picotadas quando foi 

flagrado pela polícia.

Despacho/Decisão: CÓDIGO: 526934Vistos.Verifica-se que há armas e 

munições apreendidas nos autos registradas irregularmente e com 

endereço do proprietário incompleto, conforme fls. 57/59. Intime-se por 

edital o proprietário da arma de fogo, com prazo de 15 (quinze) dias,para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize e apresente junto aos autos 

documento de registro regular da arma de fogo e autorização para portar 

o referido artefato, sob pena de decreto de perda do bem.Apresentado o 

referido documento e certificada a propriedade pela Senhora Gestora, 

proceda-se à restituição.Em não sendo apresentado documento regular do 

proprietário da arma de fogo, em cumprimento ao Provimento n°05/2017 – 

CGJ decreto o perdimento da arma de fogo, fazendo-o na forma do artigo 

91, II, “a”, do Código Penal, determinando o encaminhamento ao Exército, 

nos moldes dos artigos 1.478 e 1.479, seção 20 do capítulo VII, da 

CNGC.Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável 

pela Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências 

que entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 

05/2017-CGJ.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 21 de agosto de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378221 Nr: 19777-71.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMIR GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALTEMIR GOMES DE ARAUJO, Cpf: 
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36191787120, Rg: 05079616, Filiação: Eulina Rodrigues de Araujo e 

Waldemar Gomes de Araujo, data de nascimento: 15/02/1969, 

brasileiro(a), natural de Populina-SP, solteiro(a), comerciante, Telefone 

99911-3458. 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: Posto isso, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu VALTEMIR GOMES DE ARAÚJO qualificado nos autos, nas penas do 

delito tipificado no art. 171, caput, do Código Penal.4. Dosimetria:A pena 

prevista para o crime de estelionato é de 01 (um) a 05 (cinco) anos de 

reclusão e multa.Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou 

comprovada, sendo a conduta do réu normal à espécie. Não há registro de 

antecedentes criminais. Não há elementos para se aferir a sua conduta 

social nem sua personalidade. Os motivos do crime e circunstâncias do 

fato não fogem à normalidade. As consequências do crime foram 

graves.Portanto, fixo a pena base no mínimo legal, em 01 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo 

legal.Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes e 

atenuantes a serem apreciadas.Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Inexistem causas de aumento e diminuição da pena.5. Pena 

definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu VALTEMIR GOMES DE 

ARAÚJO, qualificado nos autos, em 01 ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.6. Regime de 

Cumprimento da Pena:O regime inicial de cumprimento da pena será o 

aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.7. 

Substituição da Pena:Atento à moderna orientação do Direito Penal 

Brasileiro, que restringe a execução da pena na forma de reclusão ou 

detenção, apenas para os casos em que haja violência ou que, dada as 

peculiaridades do agente, reclame uma repreensão mais drástica, verifico 

que no caso vertente, o réu não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente.Desta 

forma, de acordo com o disposto no art. 44, I c/c art. 59, inciso IV, do 

Código Penal Brasileiro, faço a substituição da pena privativa de liberdade 

imposta ao réu, por 02 (duas) penas restritivas de direito, que serão 

determinadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução em entidade por ele 

determinada, sendo que deverá ser cumprida em prazo nunca inferior à 

metade da pena privativa de liberdade fixada, conforme o que ficar 

estabelecido com a entidade, tudo nos moldes previstos pelo art. 46 do 

Código Penal.Consigno, por oportuno, que a pena restritiva imposta poderá 

ser convertida em pena privativa de liberdade, na hipótese de ocorrerem 

quaisquer das situações previstas no § 4º, do art. 44, do Código Penal.8. 

Dos objetos e valores:Constata-se que não há objetos apreendidos nos 

autos.Em relação aos documentos pessoais juntados aos autos, 

cumpra-se o estabelecido na CNGC: em seu Capítulo VII, Seção 20 – 

Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, dispõe:“Não 

serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos pessoais 

apreendidos que não forem objetos do delito. Havendo algum encartado 

nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, mediante 

certidão, independente de requerimento”.9. Deliberações finais:a) Isento o 

acusado do pagamento das custas e despesas processuais.b) Transitada 

em julgado esta sentença condenatória, determino:- comunique-se ao 

TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, via sistema INFODIP, 

conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- comuniquem-se os institutos de 

identificação estadual e federal;- expeça-se guia de execução penal, nos 

termos do CNGC;- arquivem-se os autos.P.R.I. Cuiabá-MT, 7 de junho de 

2018Lídio 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, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370647 Nr: 11185-38.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON TEODORO SOARES, EDILSON 

ALVARENGA BRITO, JONAS DA COSTA SILVA, EVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILSON ALVARENGA BRITO, Rg: 

1053590-0, Filiação: Divino Rios Brito e Iria Alvarenga., data de 

nascimento: 26/07/1981, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, 

solteiro(a), auxiliar de serralheiro, Telefone 3634-1303. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu acima qualificado, para que no prazo de 10 (dez) 

dias compareça em juízo, com a finalidade de restituir os objetos 

apreendidos nos autos, sendo eles: 01 (um) celular Samsung de cor rosa, 

01 (um) celular Mox, 05 (cinco) pulseiras de relógio. Sob pena de 

perdimento.

Despacho/Decisão: Cód. 370647Vistos,1. Relatório:Compulsando os 

autos, verifica-se que há sentença prolatada nos autos (fls. 240/243) a 

qual transitou em julgado, conforme certidão de fl. 244.Os autos vieram-me 

conclusos, para destinação de objetos e valores apreendidos nos autos, 

contudo para melhor compreensão, simplifico a situação constante nos 

autos da seguinte maneira:I – Dos objetos apreendidos na posse de 

EDILSON ALVARENGA BRITO, de acordo com o boletim de ocorrência de 

fls. 66/68, auto de apreensão de fl. 70 e Ofício de fls. 71/72:•01 (um) 

Celular Samsung de cor rosa;•01 (um) Celular Mox;•05 (um) Pulseiras de 

relógio.II – Dos objetos apreendidos na posse de JONAS DA COSTA 

SILVA (e/ou Marcelo da Silva Bueno), conforme consta no boletim de 

ocorrência de fls. 66/68:•02 (duas) Carteiras de bolso;•03 (três) 

Cachimbos artesanais;•03 (três) Anéis prateados;•01 (uma) Pulseira 

prateada;•01 (uma) Corrente prateada;•01 (uma) Corrente dourada;•01 

(um) Alicate cortante;•120 (cento e vinte) - Cédulas de cruzeiro;•23 (vinte 

e três) – Moedas de cruzeiro.III – Dos objetos apreendidos na posse de 

JEFERSON TEODORO SOARES, conforme consta no boletim de ocorrência 

de fls. 66/68:•03 (três) Correntes douradas•R$ 121,50 (cento e vinte e um 

reais e cinquenta centavos);•01 (um) Celular BLU.IV – Dos objetos 

apreendidos na posse de EDUARDO VIANA GUIMARÃES, conforme 

consta no boletim de ocorrência de fls. 66/68:•R$ 70,00 (setenta reais);•02 

(dois) Capacetes pretos.2. Fundamentação:a) Restituam-se todos os 

objetos, valores e bens apreendidos que ainda não foram restituídos, os 

quais estavam em posse dos investigados EDILSON ALVARENGA BRITO, 

JONAS DA COSTA SILVA, JEFERSON TEODORO SOARES e do menor 

EDUARDO VIANA GUIMARÃES no momento de suas prisões, tudo 

conforme listado acima.Vale salientar que, para tanto, não será 

necessária a juntada de documentos para comprovação de propriedade, 

pois entendo que o fato de serem presos em posse de tais objetos, bens e 

valores, isso por si só já a comprova, além do fato que não houve 

comprovação de estarem os mesmos envolvidos em atos ilícitos, tanto que 

foram absolvidos.b) Por fim, determino a intimação dos acusados e do 

menor Eduardo. Em não sendo encontrados, intime-os por edital, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para 

comparecer em Juízo para levantamento da importância depositada e 

restituição de tais objetos e bens. c) Com relação aos documentos 

originais juntados aos autos, cumpra-se o estabelecido na CNGC: em seu 

Capítulo VII, Seção 20 – Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 

1.472, § 2º, 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”.d) 

Extrapolado o prazo e não havendo manifestações:- Com fundamento no § 

2º do art. 89, da Lei 9.099/95, DECLARO O PERDIMENTO DE VALOR 

depositado nos autos, com a reversão ao juízo da 2ª Vara Criminal, 

vinculando-os aos autos de Código 452072 – “Projeto "Construção de uma 

unidade prisional semiaberto”, na forma da Resolução n.º 154/2012 do 

CNJ.- DECLARO o perdimento de todos os objetos apreendidos nos autos. 

Se as apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino 

a sua destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor 

econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada caso, tudo 

conforme previsto na CNGC.Por fim, após as diligências supra, 

certifique-se e arquivem-se os presentes autos.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 

21 de agosto de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370647 Nr: 11185-38.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON TEODORO SOARES, EDILSON 

ALVARENGA BRITO, JONAS DA COSTA SILVA, EVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONAS DA COSTA SILVA, Rg: 

232.782.8-5, Filiação: Joaquim Manoel da Costa e Arminda da Silva Lima, 

data de nascimento: 06/07/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

casado(a), pedreiro, Telefone 3634-3910. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimar o réu acima qualificado, para que no prazo de 10 (dez) 

dias compareça em juízo, com a finalidade de restituir os objetos 

apreendidos nos autos, sendo eles: 02 (duas) carteiras de bolso, 03 (três) 

cachimbos artesanais, 03 (três) anéis prateados, 01 (uma) pulseira 

prateada, 01 (uma) corrente prateada, 01 (uma) corrente dourada, 01 (um) 

alicate cortante, 120 (cento e vinte) – Cédulas de Cruzeiro, 23 (vinte e 

três) – Moedas de cruzeiro. Sob pena de perdimento.

Despacho/Decisão: Cód. 370647Vistos,1. Relatório:Compulsando os 

autos, verifica-se que há sentença prolatada nos autos (fls. 240/243) a 

qual transitou em julgado, conforme certidão de fl. 244.Os autos vieram-me 

conclusos, para destinação de objetos e valores apreendidos nos autos, 

contudo para melhor compreensão, simplifico a situação constante nos 

autos da seguinte maneira:I – Dos objetos apreendidos na posse de 

EDILSON ALVARENGA BRITO, de acordo com o boletim de ocorrência de 

fls. 66/68, auto de apreensão de fl. 70 e Ofício de fls. 71/72:•01 (um) 

Celular Samsung de cor rosa;•01 (um) Celular Mox;•05 (um) Pulseiras de 

relógio.II – Dos objetos apreendidos na posse de JONAS DA COSTA 

SILVA (e/ou Marcelo da Silva Bueno), conforme consta no boletim de 

ocorrência de fls. 66/68:•02 (duas) Carteiras de bolso;•03 (três) 

Cachimbos artesanais;•03 (três) Anéis prateados;•01 (uma) Pulseira 

prateada;•01 (uma) Corrente prateada;•01 (uma) Corrente dourada;•01 

(um) Alicate cortante;•120 (cento e vinte) - Cédulas de cruzeiro;•23 (vinte 

e três) – Moedas de cruzeiro.III – Dos objetos apreendidos na posse de 

JEFERSON TEODORO SOARES, conforme consta no boletim de ocorrência 

de fls. 66/68:•03 (três) Correntes douradas•R$ 121,50 (cento e vinte e um 

reais e cinquenta centavos);•01 (um) Celular BLU.IV – Dos objetos 

apreendidos na posse de EDUARDO VIANA GUIMARÃES, conforme 

consta no boletim de ocorrência de fls. 66/68:•R$ 70,00 (setenta reais);•02 

(dois) Capacetes pretos.2. Fundamentação:a) Restituam-se todos os 

objetos, valores e bens apreendidos que ainda não foram restituídos, os 

quais estavam em posse dos investigados EDILSON ALVARENGA BRITO, 

JONAS DA COSTA SILVA, JEFERSON TEODORO SOARES e do menor 

EDUARDO VIANA GUIMARÃES no momento de suas prisões, tudo 

conforme listado acima.Vale salientar que, para tanto, não será 

necessária a juntada de documentos para comprovação de propriedade, 

pois entendo que o fato de serem presos em posse de tais objetos, bens e 

valores, isso por si só já a comprova, além do fato que não houve 

comprovação de estarem os mesmos envolvidos em atos ilícitos, tanto que 

foram absolvidos.b) Por fim, determino a intimação dos acusados e do 

menor Eduardo. Em não sendo encontrados, intime-os por edital, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para 

comparecer em Juízo para levantamento da importância depositada e 

restituição de tais objetos e bens. c) Com relação aos documentos 

originais juntados aos autos, cumpra-se o estabelecido na CNGC: em seu 

Capítulo VII, Seção 20 – Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 

1.472, § 2º, 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”.d) 

Extrapolado o prazo e não havendo manifestações:- Com fundamento no § 

2º do art. 89, da Lei 9.099/95, DECLARO O PERDIMENTO DE VALOR 

depositado nos autos, com a reversão ao juízo da 2ª Vara Criminal, 

vinculando-os aos autos de Código 452072 – “Projeto "Construção de uma 

unidade prisional semiaberto”, na forma da Resolução n.º 154/2012 do 

CNJ.- DECLARO o perdimento de todos os objetos apreendidos nos autos. 

Se as apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino 

a sua destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor 

econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada caso, tudo 

conforme previsto na CNGC.Por fim, após as diligências supra, 

certifique-se e arquivem-se os presentes autos.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 

21 de agosto de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 378221 Nr: 19777-71.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMIR GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/B

 Intimar a defesa para indicar novo endereço do Réu Valtemir Gomes de 

Araújo.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319705 Nr: 19377-62.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CERQUEIRA DA SILVA, NOTYLIAN PAULO 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOTYLIAN PAULO BARROS, Cpf: 

01193284104, Rg: 1.678.412-0, Filiação: Marinalva Paulo Barros e Nailton 

Oliveira Barros, data de nascimento: 07/01/1985, brasileiro(a), natural de 

Dourados-MS, casado(a), representante comercial/ empresário, Telefone 

9302-0459/2136-2589. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 157, §2°, I, II, V 

DO CP.

Despacho: Vistos:Diante manifestação ministerial às fls. 131, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Notylian Paulo Barros 

via edital, notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo 

de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Após dê-se vista dos autos ao douto Defensor 

Paulo Roberto Gomes dos Santos, conforme seu requerimento juntado às 

fls. 129, dos presentes autos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 

16 de agostode 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, Maria Karolina Nunes de 
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Melo, digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 501126 Nr: 40130-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS RODRIGO BRAGA DA CUNHA, 

Rg: 2285081-3, Filiação: Claudia Lima Braga e Jair Pedro da Cunha, data 

de nascimento: 28/06/1993, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, 

convivente, desempregado, Telefone (66) 9606-2021. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 155, CAPUT DO 

CP.

Despacho: Vistos:Diante manifestação ministerial às fls. 48, dos presentes 

autos, determino a citação do acusado Marcos Rodrigo da Cunha via 

edital, notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de 

quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 

20 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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503950 Nr: 42980-57.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL TEIXEIRA DOS SANTOS, RAI 

ROBERTO DE ALMEIDA BARNABE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAI ROBERTO DE ALMEIDA BARNABE 

DA SILVA, Rg: 25767372, Filiação: Maria do Carmo de Almeida e Reginaldo 

Roni Barnabe da Silva Filho, data de nascimento: 09/03/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, pedreiro, Telefone 99297-9834. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 155, §4°, IV DO 

CP.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 70, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Rai Roberto de Almeida 

via edital, notificando-o para apresentar uma nova DEFESA INICIAL, com 

prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de 

Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, 

solicitando informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido 

em algum dos Presídios deste Estado.Expeça-se Carta Precária para 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, deprecado a citação do acusado 

Maxwell Teixeira dos Santos, fazendo constar o endereço informado às 

fls. 70 dos autos.Cumpra-se.Cuiabá, 16 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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 501895 Nr: 40927-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICIELE RUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GREICIELE RUIZ DOS SANTOS, Cpf: 

01600063250, Rg: 1158881, Filiação: Iracema Ruiz e Odcar dos Santos, 

data de nascimento: 02/09/1991, brasileiro(a), natural de Cacoal-RO, 

solteiro(a), auxiliar financeiro - unopar, Telefone 99249-4117. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADA NOS TERMOS DO ART. 266 DO CAPUT 

DO CPÓDIGO PENAL.

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 51, determino 

a citação da acusada Greiciele Ruiz dos Santos via edital, notificando-a 

para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze dias, dos 

termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo Penal.Oficie-se ao 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando informações se a 

Acusada não se encontra presa ou recolhida em algum dos Presídios 

deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 17 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, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 21 de agosto de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 518154 Nr: 10344-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVYN DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR MEMORIAIS FINAL NO 

PRAZO LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529321 Nr: 21145-76.2018.811.0042
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 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA CARDOSO DA SILVA, ANDRÉ LUIZ 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, IGOR JOSÉ RODRIGUES - OAB:25.093/O

 Vistos etc.(...) 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 os denunciados. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27/09/2018, às 14:50 

horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição das testemunhas de 

Acusação e Defesa.Citem-se os acusados dos termos da ação e 

intimem-nos da data do interrogatório.Intimem-se as testemunhas e o 

advogado da ré, sendo este, via DJE.Notifiquem-se o Ministério Público e a 

Defensora Pública.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, 

consoante previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte 

judicial.Sobre o pedido de revogação da prisão domiciliar aforado em favor 

da acusada, ouça-se o Ministério Público.Por fim, diante do requerimento 

de fl. 104, AUTORIZO a acusada, no dia 28/08/2018, às 7h, se dirigir até o 

Hospital Metropolitano para se consultar com psicólogo e 

nutricionista.Friso que após passar pelas consultas, a acusada deverá 

retornar para sua residência, onde continuará cumprindo rigorosamente a 

benesse que lhe foi concedida, sob pena de revogação.Oficie-se a 

Central de Monitoramento, comunicando-a sobre a referida autorização. 

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 527890 Nr: 19792-98.2018.811.0042

 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): EDUARDO DE SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Vistos, etc.

Considerando que esta magistrada estará realizando audiências de 

custódia no dia 11 de setembro deste ano, em susbtituição ao Juíz Titular 

da 13ª Vara Criminal, mister se faz readequar a pauta de audiência, a fim 

de redesignar a audiência retro para o dia 27/09/2018, às 14h.

Procedam-se as devidas comunicações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 485241 Nr: 24934-20.2017.811.0042

 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): VILSO GOMES VIANA, ARIZON ROQUE DA 

SILVA, ALEX SANTOS DA SILVA, OSVALDO PEDRO DA SILVA, JOSE 

ESMICESEA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves - OAB:7645, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, EDUARDO F. PINHEIRO 

- OAB:OAB-MT 15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

João Felipe Oliveira do Carmo - OAB:15229, KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:19253/E, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, MARCELA 

SILVA ABDALLA - OAB:22712/O, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2669-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517101 Nr: 9435-59.2018.811.0042

 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): ALINE GONÇALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 527524 Nr: 19458-64.2018.811.0042

 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): MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZANA SIQUEIRA LEÃO - 

OAB:24127

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 520017 Nr: 12107-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DANIEL DAMASCENO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 515367 Nr: 7805-65.2018.811.0042

 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): MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES, VITOR 

RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:8077

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 528058 Nr: 19936-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARI REGINA BARROS DA CONCEIÇÃO, 

CLEIDE REGINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 457709 Nr: 35010-40.2016.811.0042

 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): PAULO CESAR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 
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para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 324331 Nr: 3714-39.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL BARBOSA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10394/MT, MARINEY FÁTIMA NEVES - OAB:10737/MT

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 505157 Nr: 44167-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE SOUZA, LEANDRO 

APARECIDO LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES FIDELIS 

- OAB:20.681, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21.613/0, LIOMAR 

SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 430586 Nr: 6251-66.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO GERALDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO GERALDO DE ALMEIDA, 

Cpf: 32784090191, Rg: 447.522, Filiação: Honecimo Vieira de Almeida e 

Marciana Vieira de Almeida, data de nascimento: 12/10/1967, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), comerciante, Telefone 3023-3910. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário; bem como, sua INTIMAÇÃO para 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO designada para o dia 25.10.2018, ÀS 

14H45MIN.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra REGINALDO GERALDO DE ALMEIDA pela prática do crime tipificado 

no artigo 306 da Lei 9.503/1997.

Despacho/Decisão: “Vistos,1.Tendo em vista o teor da certidão encartada 

as fls. 66 bem como considerando que anteriormente houvera a tentativa 

de localização do acusado consoante se constata do presente feito, então 

determino a citação via edital, redesignando desde logo a audiência para o 

dia 25 de outubro de 2018 ás 14 horas e 45 Minutos.2.Requisite-se as 

testemunhas militares aos seus superiores hierárquicos, a teor do que 

estabelece o artigo 221 parágrafo 3° do CPP.3.Saindo as partes prestes 

devidamente ciente deste ato processual.4.Cumpra.”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Allan Francisco Silva 

Campos, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 439760 Nr: 16297-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVAN DE ALMEIDA, Cpf: 00918027179, 

Rg: 1220102-2, Filiação: Maria Anunciação da Conceição e Ciro Siqueira 

de Almeida, data de nascimento: 19/07/1975, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 92974980. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário; bem como, sua INTIMAÇÃO para 

comparecer a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO designada para o dia 

25.10.2018, ÀS 13H:45MIN.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra IVAN DE ALMEIDA pela prática do crime tipificado no artigos 303, 

parágrafo única c/c Artigo 302, § 1ª, inciso I c/c Artigo 291, § 1ª, inciso I 

c/c Artigo 306, Artigo 309, todos da Lei 9.503/1997, na forma do Artigo 69 

do Código Penal.

Despacho/Decisão: “Vistos,1.Tendo em vista o teor da certidão encartada 

as fls. 98 bem como considerando que anteriormente houvera a tentativa 

de localização do acusado consoante se constata do presente feito, então 

determino a citação via edital, redesignando desde logo a audiência para o 

dia 25 de outubro de 2018 ás 13 horas e 45 Minutos.2.Intime a vítima e 

testemunhas militares, sendo que estes últimos deverão ser requisitados 

aos seus superiores hierárquicos, a teor do que estabelece o artigo 221 

parágrafo 3° do CPP.3.Saindo as partes prestes devidamente ciente deste 

ato processual.4.Cumpra.”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Allan Francisco Silva 

Campos, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 400812 Nr: 5060-20.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO 

JUNIOR - OAB:4636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ......"A decisão que determina a produção antecipada de provas com base 

no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a 

justificando unicamente o mero decurso do tempo." II - Na hipótese, 

contudo, o Juízo de 1ª instância limitou-se a acolher o pedido formulado 

pelo Ministério Público sem fundamentar as razões da produção 

antecipada de provas, o que implica no reconhecimento da violação ao art. 

93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao enunciado sumular 

supramencionado. Recurso ordinário provido para anular a decisão que 

determinou a produção antecipada de provas nos autos da ação penal n. 

12328-30.2011.1.01.4100, determinando ainda sejam desentranhados 

todos os depoimentos prestados em decorrência da mencionada decisão. 

(STJ - RHC: 56811 RO 2015/0039500-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 

Data de Julgamento: 14/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 22/04/2015)”.Nesse sentido dispõe a Súmula 455 do STJ:“A decisão 
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que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”ASSIM, não vislumbrando motivos concretos 

para a designação de Audiência para a Antecipação de Provas, e ainda 

considerando que o Ministério Público sequer formulou pedido neste 

sentido.Outrossim, não vislumbro presentes os requisitos e fundamentos 

para a decretação da prisão preventiva do acusado, razão pela qual 

DEIXO de decretar. ARQUIVEM-SE os autos PROVISORIAMENTE, 

dando-se baixa no relatório, na forma do disposto no item 7.1.6 da 

CNGCGJ. Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 369198 Nr: 9522-54.2014.811.0042

 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): ERONILDES JARDIM DE FRANÇA, SIDNEY DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Alexandre Schoffen 

- OAB:10.657

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado, para ciência da expedição de carta precatória para a Comarca 

de Tangará da Serra/MT, para a oitiva das testemunhas de acusação, bem 

como para apresentar os quesitos visando a instruir a precatória, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 408996 Nr: 13678-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO LEAL DOS SANTOS, PALMIRO DA 

SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, EDER JOSE ALVES - OAB:24709/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus ADVOGADOS 

para ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de Barra do 

Bugres-MT, em 28.08.2018, via malote digital código de rastreabilidade 

81120183614725, com a finalidade de reinquirição da testemunha arrolada 

pelo Ministério Público, JULIO CEZAR FLORINDO, bem como para, 

querendo, acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 168684 Nr: 15975-07.2010.811.0042

 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): CALIXTO MOISÉS MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de julgamento para o dia 2.10.2018, às 13h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário para a realização do ato designado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156927 Nr: 4275-34.2010.811.0042

 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): JOÃO JOSÉ EUCARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a decisão de fl. 172, DESIGNO sessão de instrução para o 

dia 28.02.2019, às 13h30min, visando às oitivas das testemunhas de 

acusação Alessandro Mendes Botelho, Jorge Luiz do Prado e Maria Rita 

Botelho.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 401027 Nr: 5281-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDINEY FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046

 DESIGNO sessão para o dia 22.2.2019 às 15h15min, visando as oitivas 

das testemunhas SD PM Waggner Raimundo de Souza e 3° SGT PM Eder 

Leal Caetano.

Expeça-se o necessário.

Os presentes saem intimados.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 374679 Nr: 15917-62.2014.811.0042

 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): RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CASSIMIRO DA 

SILVA - OAB:18.060

 VISTOS ETC.

O advogado indicado pelo réu informou que não patrocina sua defesa (fl. 

165) e tentada a intimação do referido denunciado para indicar outro 

causídico, o meirinho não logrou êxito em encontrar o endereço por aquele 

apontado (fl. 182).

Desta forma, com fulcro no artigo 3º, a do CPPM c/c 367 do CPP, decreto a 

revelia do acusado e nomeio a Defensoria Pública para exercer a sua 

defesa.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 22.2.2019 às 14h30min, visando 

à oitiva da testemunha Luiz Henrique Granja de Souza Viera Miller.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 114758 Nr: 2898-62.2009.811.0042

 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): SIMÃO EDUARDO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de julgamento para o dia 3.10.2018, às 13h30.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 114613 Nr: 1415-31.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB/MT 16.707 - OAB:, HELIO BRUNO CALDEIRA - OAB:16707/MT, 

REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - OAB:15.261

 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 apresentar endereço 

atualizado do pronunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 498223 Nr: 37374-48.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/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, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 473268 Nr: 13180-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER MARTINS CARVALHO, GENIMAYCON 

GOMES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Autos Código 473268 Vistos, (...) defiro o pedido de fls. 156/160 e 

REVOGO a prisão preventiva de GENIMAYCON GOMES PINTO, vulgo 

“MAYQUINHO” mediante o cumprimento das seguintes medidas 

cautelares:A)Comparecer trimestralmente em Juízo para informar e 

justificar suas atividades bem como informar eventual mudança de 

endereço;B)Proibição de portar qualquer tipo de arma;C)Proibição de se 

ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio 

aviso;D)Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua 

presença.Advirto ainda, que o descumprimento de quaisquer das medidas 

acima impostas poderá ensejar na decretação de nova prisão preventiva 

nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal. 

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado 

GENIMAYCON GOMES PINTO, vulgo “MAYQUINHO”. Proceda a Sra. 

Gestora a retirada/baixa da prisão do acusado no Sistema de Cadastro 

Nacional de Mandado de Prisão do CNJ.Considerando o teor da certidão de 

fl. 155, a qual consta que o acusado Wender Martins foi citado e não 

possui condições de constituir advogado, nomeio a Defensoria Pública 

para o patrocínio devido, e caso haja recusa em razão de já proceder a 

defesa do corréu, nomeio o Unijuris- Unic Pantanal, devendo-se remeter 

estes autos ao respectivo órgão para os atos processuais devidos. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018. Flávio Miraglia 

Fernandes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 534736 Nr: 26446-04.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - OAB:7682-B

 Carta Precatória Código: 534736

Vistos, etc.

Recebo a presente carta precatória em seus precisos e jurídicos termos.

Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 10 de Setembro de 

2018, às 16h15.

Expeça-se o necessário para a realização do aludido ato, inclusive 

requisição de preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

 Caso haja advogado constituído na Comarca de origem, para se 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 r. Juízo Deprecante para ciência da 

data ora agendada.

Dê-se ciência ao Ministério.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 08 de Agosto de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 161158 Nr: 8489-68.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALES SANTANA ALVES LEMES, DANIEL 

BRUNO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. ALEXANDRE IVAN 

HOUKLEF - OAB/MT 6.703 - OAB:

 Código: 161158

Vistos etc;

Ante a insistência manifestada pelo Ministério Público à fl. 398, designo o 

dia 13 de Setembro de 2018, às 15horas, para a oitiva das testemunhas 

Edivaldo Santos Moraes e Vangevaldo Souza Novais.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Dê-se vistas a Defensoria Pública para se manifestar sobre as 

testemunhas de defesa.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371538 Nr: 12181-36.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDEMIR ARAUJO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUDEMIR ARAUJO AMARAL, Rg: 

039.05.486.2010, Filiação: Neilde Araújo e Laurenço Amaral, data de 

nascimento: 10/02/1992, brasileiro(a), natural de Pinheiro-MA, solteiro(a), 

desocupado. 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: (...) Consta dos referidos autos que, no dia 20 de maio 

de 2014, por volta das 7h00min, nas proximidades da praça Ipiranga, 

Centro, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando EUDEMIR ARAÚJO 

AMARAL, imbuído de animus necandi, fazendo uso de uma arma branca 

(faca) apreendida, tentou matar a vítima Alan Teixeira de Lima, somente 

não atingido seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Ante o 

exposto, o Ministerio Públicodenuncia EDUDEMIR ARAUJO AMARAL como 

incurso no art. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II DO CP, requerendo que 
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recebida e autuada esta inicial, seja citado para responder a acusação, 

prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, 

pronuncia para, ao final, ser condenado pelo E.Tribunal do Juri Popular.

Despacho: XII- Desde já, determino que, se o denunciado não for 

localizado no endereço oferecido e depois de esgotados os meios para 

encontrá-lo, seja efetuada a citação por edital, com o prazo de quinze 

dias, nos termos do artigo 361, c.c. artigo 363, § 1º, ambos do CPP, 

observando os requisitos e exigências contidas no artigo 365, do mesmo 

diploma processual, e os itens III, IV e V, desta decisão.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429229 Nr: 4708-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE MAEYLE MARQUES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAIANE MAEYLE MARQUES DE CAMPOS, 

Filiação: Isabel Maria da Costa Marques e Milton Alves de Campos Filho, 

data de nascimento: 20/03/1987, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

convivente, atendente, Telefone 93022776. 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: (...) Constam nos autos que no dia 11 de agosto de 

2013 às 23 horas, à Rua Santa Cecilia, n.°144, Bairro Cidade Verde, nesta 

Capital, DAIANE MAEYLE MARQUES DE CAMPOS, agindo com animus 

necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa 

da vitima, tentou ceifar a vida de Carlos Jonatan Vieira de Carvalho. Ante o 

exposto o Ministerio Publico denuncia DAIABE MAYELE MARQUES DE 

CAMPOS, como incurso no artigo121, § 2º, INC. II E IV DO CP, requerendo 

que, recebida e autuada esta inicial, seja ela citada para responder a 

acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriorres atos, com regular 

instrução e pronuncia para, no final, ser condenada pelo E.tribunal do Juri 

Popular.

Despacho: XII- Desde já, determino que, se a denunciada não for 

localizada no endereço oferecido e depois de esgotados os meios para 

encontrá-la, seja efetuada a citação por edital, com o prazo de quinze 

dias, nos termos do artigo 361, c.c. artigo 363, § 1º, ambos do CPP, 

observando os requisitos e exigências contidas no artigo 365, do mesmo 

diploma processual, e os itens III, IV e V, desta decisão.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34238 Nr: 80-50.2003.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SOARES SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO SOARES SERRA, Rg: 

1271733-9, Filiação: Aléxis Serra e Maria Goretti Serra, data de 

nascimento: 12/07/1979, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (...) JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida 

na denúncia de fls. 02/04, para PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 

413, do Código de Processo Penal, o réu MARCELO SOARES SERRA, 

vulgo “Tarba”, brasileiro, solteiro, portador do RG: 1271733-9, SSP/MT, 

filho de Aléxis Serra e Maria Goretti Serra, nascido em 12/07/1979, em 

Cuiabá/MT, declarando-o incurso no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo 

torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código 

Penal, a fim de que ele seja, oportunamente, submetido ao julgamento do 

Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em face da acusação 

supratranscrita. Ao reverso, proceda à intimação por edital, com o prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 420 do Código de Processo Penal. 

Nesse particular, acrescento que, embora silente a lei, em atenção à 

plenitude da defesa e, também, considerando o disposto no art. 370 c/c 

art. 361, o prazo do edital deve ser de quinze dias. Depois desse prazo, a 

contar da publicação da intimação no Diário Oficial, é que o acusado será 

considerado intimado da decisão de pronúncia, iniciando-se o prazo 

recursal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301065 Nr: 18224-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DIAS DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA HELENA DIAS DE SIQUEIRA, Cpf: 

00041638182, Rg: 15085511, Filiação: Mário Dias de Siqueira e Heloisa 

Xavier de Siqueira, data de nascimento: 01/09/1970, brasileiro(a), natural 

de Sto Ant. Leverger-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) No dia 07/09/2010, por volta de 01h00min, em via 

pública próximo à Policlínica do Coxipó situada a Rua Palmiro Paes de 

Barros, Bairro Vista Alegre, nesta Capital, a denunciada MARIA (imbuída 

por latente animus necandi) tentou matar a vítima Alfredo Joeva Batista da 

Cruz, desferindo um golpe com arma branca (faca), não logrando êxito no 

intento criminoso por circunstâncias alheia a sua vontade. Ante o exposto 

cumpre o MP Estadual denunciar MARIA HELENA DIAS DE SIQUEIRA, como 

incurso no art. 121 CAPUT, C/C ART. 14,II DO CP, requerendo que seja 

recebida a presente e procedida a citação da denunciada para 

oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento daação,até o final 

do julgamenti, ouvindo-se as testemuhas ora arroladas, nos termos dos 

artigos 406 e seguintes do CPP.

Despacho: XII- Desde já, determino que, se a denunciada não for 

localizado no endereço oferecido e depois de esgotados os meios para 

encontrá-lo, seja efetuada a citação por edital, com o prazo de quinze 

dias, nos termos do artigo 361, c.c. artigo 363, § 1º, ambos do CPP, 
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observando os requisitos e exigências contidas no artigo 365, do mesmo 

diploma processual, e os itens III, IV e V, desta decisão.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377551 Nr: 19056-22.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS DE ARRUDA MORAES, OSMARI DOS 

REIS AMORIELO, MARIELY FERREIRA ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107/MT, MARCOS ALVES BARBOSA - OAB:15954

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IZAIAS DE ARRUDA MORAES, Cpf: 

01283255189, Rg: 147827707, Filiação: Rosalia Joana de Arruda e 

Joaquim Domingues de Moraes, data de nascimento: 19/12/1984, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, escariador -atualmente 

desemp.. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) No dia 23 de julho de 2014, por volta das 11h40min, 

na residência particular situada na rua Luís Carlos Prestes, n.° 466, bairro 

Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, os denunciandos IZAIAS DE ARRUDA 

MORAES, OSMARI DOS REIS AMORIELO e MARIELY FERREIRA ARANTES, 

em comum acordo e unidade de condutas, agindo por motivo torpe e 

mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com inequívoco animus 

necandi, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), juntamente com 

os menores impúberes Yago Ribeiro dos Santos e Lucas da Silva. Garcia, 

mataram a vítima Joaquim dos Santos Sabido, conforme se extrai do Laudo 

Pericial de Necrópsia às fls. 115/121. Ane o exposto, o MP Estadual 

denuncia IZAIAS DE ARUDA MORAES, como incurso no artigo 121, § 2º, i 

e iv do cp, c/c art. 244-B, c/ c art. 29 do CP, requerendo que, recebida e 

autuada esta inicial, seja ele citado para responder a acusação, 

prossguindo o feito nos seus ulteriores atos com regular instrução, até 

posterior pronuncia e condenação pelo E.Tribunal do Juri Popular(...)

Despacho: ...X- Desde já, determino que, se algum dos denunciados não 

for localizado nos endereços oferecidos e depois de esgotados os meios 

para encontrá-lo, seja efetuada a citação por edital, com o prazo de 

quinze dias, nos termos do artigo 361, c.c. artigo 363, § 1º, ambos do CPP, 

observando os requisitos e exigências contidas no artigo 365, do mesmo 

diploma processual, e os itens III, IV e V, desta decisão....

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436327 Nr: 12604-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONE FERREIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONE FERREIRA DE MIRANDA, Cpf: 

02692176146, Rg: 18876030, Filiação: Marilene Ferreira de Miranda e 

Pedro Pinto Miranda, data de nascimento: 05/02/1990, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, solteiro(a), vigilante, Telefone 92645216. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAR O ACUSADO, acima qualifiacdo, para que indique 

novo advogado para efetuar sua defesa no prazo de 05(cinco) dias, ou, 

no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado pela 

Defensoria Pública, com a advertência de que em caso de silêncio, esta 

será nomeada para prosseguir em sua defesa.

Advertência: Em caso de silêncio, será nomeada para prosseguir em sua 

defesa a Defensoria Pública.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60520 Nr: 9037-06.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, Cpf: 

29984734153, Rg: 579.526, Filiação: Manoel José de Souza e Maria 

Socorro de Souza, data de nascimento: 21/10/1955, brasileiro(a), natural 

de Mirante do Paranapanema-SP, solteiro(a), comerciante, Telefone 

8456-9724. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO(A) ACUSADO(A), acima qualificado, para 

que, no prazo de 05 dias, indicar novo advogado para efetuar sua defesa, 

ou, no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado 

pela Defensoria Pública, com a advertência de que, em caso de silêncio, 

esta será nomeada para prosseguir em sua defesa.

Advertência: Em caso de silêncio, será nomeada para prosseguir em sua 

defesa a Defensoria Pública.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 417532 Nr: 22750-62.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS DE FREITAS LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do réu deixou transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestar sobre a inquirição da testemunha Brenda Kamilly das 

Neves Costa (fl. 219), HOMOLOGO a desistência tácita da sua inquirição, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Não havendo outras provas a serem produzidas, DECLARO encerrada a 

instrução processual. De consequência, dê-se vistas às partes, por 

primero ao MP e, após, à Defesa, para que sejam apresentados os 
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memoriais finais no prazo de 03 (três) dias.

Devidamente instruído o feito e certificado o cumprimento integral da cota 

ministerial de fls. 06/08, voltem-me conclusos para prolação de sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517614 Nr: 9863-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS, BRUNO 

TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, Fabio dos Santos Leite - OAB:22620

 Com isso, imperioso reconhecer a existência de provas da ocorrência 

dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, razão pela 

qual REJEITO as questões prejudiciais suscitadas pela defesa de BRUNO 

TEIXEIRA DE SOUZA (...) Em suma, presentes os requisitos materiais e 

formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando os denunciados 

JOÃO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS e BRUNO TEIXEIRA DE SOUZA como 

incursos nos artigos da lex repressiva nela mencionados. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 15:40 

horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas de 

acusação e defesa (....) Diante de todas as razões expostas, INDEFIRO a 

realização do Exame Toxicológico requerido pela defesa do denunciado 

BRUNO TEIXEIRA DE SOUZA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529052 Nr: 20825-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO APARECIDO REIS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo arguição de questões preliminares ou prejudiciais pela defesa 

(fl. 49), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa 

ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta fase, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado BRUNO APARECIDO REIS DE 

ARRUDA como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/09/2018, às 

15:20 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 516185 Nr: 8608-48.2018.811.0042

 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): FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO a DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado FRANCISNEY DE OLIVEIRA 

FERREIRA SILVA como incurso no artigo da lex repressiva nela 

mencionado. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

20/09/2018, às 14:00 horas, para interrogatório do acusado e inquirição 

das testemunhas arroladas nos autos. Por todas as razões acima e em 

consonância com o parecer ministerial de fls.88/89, INDEFIRO o pedido 

aforado pela defesa do acusado FRANCISNEY DE OLIVEIRA FERREIRA 

SILVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518899 Nr: 11099-28.2018.811.0042

 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): CARLOS BENEDITO GONÇALVES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT

 Vistos, etc.

Inexistindo arguição de questões preliminares ou prejudiciais pela defesa 

(fl. 188/189), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do 

denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, 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, dando o denunciado CARLOS BENEDITO 

GONÇALVES como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 

15:00 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas em comum 

pelas partes; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Com relação à defesa prévia apresentada pela Defensoria Pública à fl. 

198, considerando que foi protocolizada em data posterior àquela ajuizada 

pelo patrono às fls. 188/189, qual está regularmente habilitado à fl. 190, 

DETERMINO seu desentranhamento e devolução ao Defensor Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530075 Nr: 21859-36.2018.811.0042

 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): ALEX JUNIOR ANDRADE DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado ALEX JUNIOR ANDRADE DA 

LUZ como incurso no artigo da lex repressiva nela mencionado. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25/09/2018, às 14:00 

horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas de 

acusação e defesa.Intimem-se os acusados, as testemunhas arroladas na 

denúncia, dando-se ciência ao Promotor de Justiça e às Defesas.Quanto 

às testemunhas de defesa, considerando não haver na defesa preliminar 

informação sobre os endereços das mesmas, intime-se a causídica 

subscritora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se pretende 

trazê-las independentemente de intimação pessoal ou, do contrário, 

apresentar os endereços atualizados.(...)Diante de todas as razões 

expostas, INDEFIRO a realização do Exame Toxicológico requerido pela 

defesa do denunciado ALEX JUNIOR ANDRADE DA LUZ.No mais, 

proceda-se o necessário para integral cumprimento da presente 

decisão.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518899 Nr: 11099-28.2018.811.0042

 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): CARLOS BENEDITO GONÇALVES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT

 Vistos, etc. Inexistindo arguição de questões preliminares ou prejudiciais 

pela defesa (fl. 188/189), concluo que a dinâmica do evento descrito na 

denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase 

preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na 

conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, 

do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, 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, dando o 

denunciado CARLOS BENEDITO GONÇALVES como incurso no artigo da 

“lex repressiva” nela mencionado. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20/09/2018, às 15:00 horas, para o interrogatório do 

acusado e inquirição das testemunhas arroladas nos autos. Para tanto, 

intime-se o acusado, as testemunhas arroladas em comum pelas partes; 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa. Com relação à 

defesa prévia apresentada pela Defensoria Pública à fl. 198, considerando 

que foi protocolizada em data posterior àquela ajuizada pelo patrono às 

fls. 188/189, qual está regularmente habilitado à fl. 190, DETERMINO seu 

desentranhamento e devolução ao Defensor Público. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517614 Nr: 9863-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS, BRUNO 

TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, Fabio dos Santos Leite - OAB:22620

 Vistos, etc. Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em 

desfavor de JOÃO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS e BRUNO TEIXEIRA DE 

SOUZA, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da 

Lei n. 11.343/06. A defesa preliminar do acusado BRUNO TEIXEIRA DE 

SOUZA veio às fls. 111/118, ocasião em que arguiu: a) a rejeição da 

denúncia, posto que a conduta do acusado se amoldaria ao art. 28 da Lei 

de Tóxicos, cuja competência pertence ao Juizado Criminal; b) a 

atipicidade da conduta, uma vez que não há provas de que o mesmo 

participou da traficância; c) a falta de individualização das condutas dos 

acusados; d) em caso de recebimento da denúncia, seja o acusado 

submetido ao exame toxicológico, a fim de comprovar sua dependência 

química. A defesa prévia do corréu JOÃO PEDRO DE ALMEIDA CAMPOS 

veio às fl. 156, por meio da qual se reservou o direito de impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais. É o relato necessário.[...] concluo 

que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor 

esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de 

que não houve ilícito criminal na conduta dos denunciados, inocorrendo 

quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação dada pela 

Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, 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, dando os denunciados JOÃO PEDRO 

DE ALMEIDA CAMPOS e BRUNO TEIXEIRA DE SOUZA como incursos nos 

artigos da lex repressiva nela mencionados. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20/09/2018, às 15:40 horas, para o 

interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa. [...] Diante de todas as razões expostas, INDEFIRO a realização do 

Exame Toxicológico requerido pela defesa do denunciado BRUNO 

TEIXEIRA DE SOUZA. No mais, proceda-se o necessário para integral 

cumprimento da presente decisão. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530075 Nr: 21859-36.2018.811.0042

 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): ALEX JUNIOR ANDRADE DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038

 [...] Com isso, imperioso reconhecer a existência de provas da ocorrência 

do crime de tráfico de drogas e de indícios suficientes da autoria, razão 

pela qual REJEITO as questões prejudiciais suscitadas pela defesa.II.DO 

RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIASuperadas as questões 

preliminares e inexistindo outras questões prejudiciais, concluo que a 

dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, 

não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não 

houve ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer 

das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação dada pela Lei nº 

11.719/2008, prevalecendo, 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, dando o denunciado ALEX JUNIOR 

ANDRADE DA LUZ como incurso no artigo da lex repressiva nela 

mencionado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

25/09/2018, às 14:00 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa.Intimem-se os acusados, as 

testemunhas arroladas na denúncia, dando-se ciência ao Promotor de 

Justiça e às Defesas.Quanto às testemunhas de defesa, considerando 

não haver na defesa preliminar informação sobre os endereços das 

mesmas, intime-se a causídica subscritora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar se pretende trazê-las independentemente de intimação 

pessoal ou, do contrário, apresentar os endereços atualizados.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 441372 Nr: 17988-66.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15.431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado assistente de 

acusação, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO OAB/AC 3.878, 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.: 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

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, FILLIPE 

BAFFA CLAVERO OAB/MT 22.972/O, para que tome ciência da decisão 

proferida às fls. 373.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 146686 Nr: 13879-53.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRSON CORNELIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:7888

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dr. 

MARCIO SALES DE FREITAS OAB/MT 7.888, para que tome ciência da 

decisão de fl. 220.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 384979 Nr: 27013-74.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cunha Rodrigues da 

Cruz - OAB:23268/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a advogada ELAINE CUNHA 

RODRIGUES DA CRUZ - OAB/MT 23.268, para que tome ciência que foi 

expedido carta precatória para a Comarca de Barra do Garças-MT, com a 

finalidade de inquirir a testemunha de defesa Rodrigo do Vale 

Mascarenhas.

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): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 527438 Nr: 19388-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARLOS RAVAIOLI 

- OAB:291.726

 Carta Precatória nº 193888-47-83.2018.0042 – Código 527438

 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 14:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 512872 Nr: 5538-23.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARLOS RAVAIOLI 

- OAB:291.726

 Carta Precatória nº 5538-23.2018.0042 – Código 512872

 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 14:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 312139 Nr: 10471-83.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAFIM CARNEIRO, WELSON ANTÔNIO 

CARNEIRO, WANDERLEY BAFFA CLAVERO, LUIZ CARLOS VILALBA 

CARNEIRO, EDSON GARCIA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335 - MT, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, FABIO 

HELENE LESSA - OAB:16633, FILIPE MAIA BROETO NUNES - 

OAB:23.948, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, LEO 

CATALA JORGE - OAB:17525/O, Marcos Oliveira Santos - OAB:9101, 

PATRICK SHARON DOS SANTOS - OAB:14.712, PAULO INÁCIO DIAS 

LESSA - OAB:13.887, PAULO INÁCIO DIAS LESSA - OAB:13887, 

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - OAB:18646, RICARDO 

SALDANHA ESPINELLI - OAB:OAB/ 15204, TASSIO VINICIUS GOMES 

DE AZEVEDO - OAB:13948, THIANY BARROS DE ABREU - OAB:9143, 

VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927, VALBER MELO - OAB 8.927 - 

OAB:8927

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC e tendo em vista que o 

presente processo encontra-se em carga rápida para a Dr. RICARDO 

SALDANHA SPINELLI desde 17.08.2018 e até a presente data não o 

devolveu, intimo-a para devolvê-lo, no prazo de 24hs, conforme dispõe a 

CNGC no "Art. 363. Ao advogado regularmente inscrito na OAB, 

independentemente de mandato judicial colacionado aos autos, bem como 

ao estagiário cujo nome constar em instrumento de procuração ou que 

esteja devidamente credenciado na forma do que dispõe esta seção, é 

assegurado o direito de extração de fotocópia de processos findos ou em 

andamento, podendo retirar os autos da secretaria, ressalvados os casos 

de sigilo, aqueles em que haja necessidade de praticar atos urgentes ou 

ainda nos em que haja decisão judicial restringindo o acesso, por motivo 

relevante.

 (...) § 3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista 

no art. 363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente 

forense em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio de qualquer 

outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234, do CPC."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 524090 Nr: 16095-69.2018.811.0042

 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): JOSEFA EDVANIA BARBOSA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC e tendo em vista que o 

presente processo encontra-se em carga rápida para a Dr. ROGERIO 

SENA DA SILVA desde 15.08.2018 e até a presente data não o devolveu, 

intimo-a para devolvê-lo, no prazo de 24hs, conforme dispõe a CNGC no 

"Art. 363. Ao advogado regularmente inscrito na OAB, independentemente 

de mandato judicial colacionado aos autos, bem como ao estagiário cujo 

nome constar em instrumento de procuração ou que esteja devidamente 

credenciado na forma do que dispõe esta seção, é assegurado o direito 

de extração de fotocópia de processos findos ou em andamento, podendo 

retirar os autos da secretaria, ressalvados os casos de sigilo, aqueles em 

que haja necessidade de praticar atos urgentes ou ainda nos em que haja 

decisão judicial restringindo o acesso, por motivo relevante.

 (...) § 3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista 

no art. 363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente 

forense em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio de qualquer 

outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234, do CPC."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 460452 Nr: 183-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, LETÍCIA PALU, 

FERNANDO DOS SANTOS PENHA, LUDMILLA PAULA MATHEUS DE 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - 

OAB:18.823, EUSTAQUIO DE NORONHA NETO - OAB:12548, JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT
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 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC e tendo em vista que o 

presente processo encontra-se em carga rápida para a Dra. JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO desde 31.07.2018 e até a presente data 

não o devolveu, intimo-a para devolvê-lo, no prazo de 24hs, conforme 

dispõe a CNGC no "Art. 363. Ao advogado regularmente inscrito na OAB, 

independentemente de mandato judicial colacionado aos autos, bem como 

ao estagiário cujo nome constar em instrumento de procuração ou que 

esteja devidamente credenciado na forma do que dispõe esta seção, é 

assegurado o direito de extração de fotocópia de processos findos ou em 

andamento, podendo retirar os autos da secretaria, ressalvados os casos 

de sigilo, aqueles em que haja necessidade de praticar atos urgentes ou 

ainda nos em que haja decisão judicial restringindo o acesso, por motivo 

relevante.

 (...) § 3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista 

no art. 363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente 

forense em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio de qualquer 

outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234, do CPC."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 461038 Nr: 875-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Homologação em Acordo de Colaboração 

Premiada->Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21.393, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17277

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os patronos das 

partes/colaboradores, Drs. Tiago Mayolino de Santa Rosa, OAB/MT 17.277 

da r. decisão de fl. 138 destes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 427811 Nr: 3224-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA, PEDRO JAMIL 

NADAF, JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO, AFONSO DALBERTO, 

FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA, FILINTO CORREA DA COSTA, 

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, ARNALDO ALVES DE 

SOUZA NETO, CLÁUDIO TAKAYUKI SHIDA, WILSON GAMBOGI PINHEIRO 

TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - OAB:18.335 - MT, 

AVELINO TAVARES JUNIOR - OAB:, BRUNA MOSCHINI ANTUNES 

MACIEL - OAB:17388, BRUNO DEVESA CINTRA - OAB:14.230, CARLOS 

FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - OAB:7355-A, CAROLINA ELMA 

PEREIRA SCHUCK - OAB:13195/MT, CÁSSIA ADRIANA FORTALEZA - 

OAB:12.908/MT, DÉLIO LINS E SILVA JÚNIOR - OAB:OAB/DF 16649, 

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - OAB:8463 OAB/MT, EDUARDO 

F. PINHEIRO - OAB:OAB-MT 15431, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405/MT, Fernanda Brandão Cançado - OAB:14488, FRANCISCO 

ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, 

HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, HUGO FLORENCIO DE 

CASTILHO - OAB:15.640, ILIETE YUNG - OAB:16371, JACKSON F. 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B, JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - OAB:, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, JURANDIR 

FLORENCIO DE CASTILHO - OAB:15.666, KALYNCA DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598, OMAR KHALIL - OAB:11682, RAFAEL 

CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19032//B, RAFAEL DA SILVA FARIA - 

OAB:OAB/RJ 170.872, RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - 

OAB:19.701, ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 

OAB:21518/OAB MT, SAMIRA PEREIRA MARTINS - OAB:10029, SAULO 

RONDON GAHYVA - OAB:13216, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18960, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948-O/MT, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649/O, VIVIANNE CRISTINA CALDAS - OAB:9.826

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC e tendo em vista que o 

presente processo encontra-se em carga rápida para a Dr. MARCELA 

SILVA ABDALLA desde 16.08.2018 e até a presente data não o devolveu, 

intimo-a para devolvê-lo, no prazo de 24hs, conforme dispõe a CNGC no 

"Art. 363. Ao advogado regularmente inscrito na OAB, independentemente 

de mandato judicial colacionado aos autos, bem como ao estagiário cujo 

nome constar em instrumento de procuração ou que esteja devidamente 

credenciado na forma do que dispõe esta seção, é assegurado o direito 

de extração de fotocópia de processos findos ou em andamento, podendo 

retirar os autos da secretaria, ressalvados os casos de sigilo, aqueles em 

que haja necessidade de praticar atos urgentes ou ainda nos em que haja 

decisão judicial restringindo o acesso, por motivo relevante.

 (...) § 3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista 

no art. 363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente 

forense em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio de qualquer 

outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234, do CPC."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 513682 Nr: 6282-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI NASCIMENTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB 7.870

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC e tendo em vista que o 

presente processo encontra-se em carga rápida para a Dr. WELBER 

COSTA BAIMA desde 17.07.2018 e até a presente data não o devolveu, 

intimo-a para devolvê-lo, no prazo de 24hs, conforme dispõe a CNGC no 

"Art. 363. Ao advogado regularmente inscrito na OAB, independentemente 

de mandato judicial colacionado aos autos, bem como ao estagiário cujo 

nome constar em instrumento de procuração ou que esteja devidamente 

credenciado na forma do que dispõe esta seção, é assegurado o direito 

de extração de fotocópia de processos findos ou em andamento, podendo 

retirar os autos da secretaria, ressalvados os casos de sigilo, aqueles em 

que haja necessidade de praticar atos urgentes ou ainda nos em que haja 

decisão judicial restringindo o acesso, por motivo relevante.

 (...) § 3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista 

no art. 363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente 

forense em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio de qualquer 

outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234, do CPC."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 435590 Nr: 11822-18.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CEZAR ROBERTO ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os patronos das 

partes/colaboradores, Drs. Huendel Rolim, OAB/MT 10.858; Alexandre 

César Lucas, OAB/MT 15.026 da r. decisão de fl. 79 destes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 525973 Nr: 17915-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR LUZ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, MARCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12.568
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 Vistos etc.

Indefiro o pedido de Liberdade com base no artigo 316 do CPP, eis que não 

houve alteração da situação fática a ensejar a mudança da decisão 

anterior, sem prejuízo de outra análise por ocasião da audiência de 

instrução.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 439929 Nr: 16478-18.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON PEREIRA OLIVEIRA, JORGE 

MARCELO SOUZA NAZARIO, JOSIMAR GOMES AMADO, UESDRA DE 

SOUZA, JAIRO GARCIA BOA SORTE, ANTONIO FERNANDES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443/MT, BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - OAB:24021/O, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, FABIO 

DIAS FERREIRA - OAB:14548/MT, HELIODORO RIBEIRO FILHO - 

OAB:4785, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, 

PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O, ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056, SAMARA VIEGAS DE MORAES - OAB:9048, TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC e tendo em vista que o 

presente processo encontra-se em carga rápida para a Dra. DIANA 

ALVES PINHEIRO desde 22.08.2018 e até a presente data não o devolveu, 

intimo-a para devolvê-lo, no prazo de 24hs, conforme dispõe a CNGC no 

"Art. 363. Ao advogado regularmente inscrito na OAB, independentemente 

de mandato judicial colacionado aos autos, bem como ao estagiário cujo 

nome constar eminstrumento de procuração ou que esteja devidamente 

credenciado na forma do quedispõe esta seção, é assegurado o direito de 

extração de fotocópia de processos findos ou em andamento, podendo 

retirar os autos da secretaria, ressalvados os casos de sigilo, aqueles em 

que haja necessidade de praticar atos urgentes ou ainda nos em que haja

decisão judicial restringindo o acesso, por motivo relevante. (...) § 3º A 

devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista no art. 363 

da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente forense em 

que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234, do CPC."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 493111 Nr: 32440-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os patronos das 

partes/colaboradores, Drs. Darlã Martins Vargas, OAB/MT 5.300-B; Darlã 

Ebert Vargas, OAB/MT 20.010-A; Murillo Barros da Silva Freire, OAB/MT 

8.942; Tiago Mayolino de Santa Rosa, OAB/MT 17.277; Huendel Rolim, 

OAB/MT 10.858; Alexandre César Lucas, OAB/MT 15.026; José Luiz de 

Aguiar Bojikian, OAB/MT 4.605; Omar Khalil, OAB/MT 11.682; e João Bosco 

Ribeiro Barros Júnior, OAB/MT 9.607 das r. decisões proferidas às fls. 

127/131 e 142/143 do cód. 493111, que deferiu o pedido formulado pelo 

Comandante do BOPE/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 468876 Nr: 8784-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC e tendo em vista que o 

presente processo encontra-se em carga rápida para a Dr. FREDERICO 

AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUZA desde 01.08.2018 e até a 

presente data não o devolveu, intimo-a para devolvê-lo, no prazo de 24hs, 

conforme dispõe a CNGC no "Art. 363. Ao advogado regularmente inscrito 

na OAB, independentemente de mandato judicial colacionado aos autos, 

bem como ao estagiário cujo nome constar em instrumento de procuração 

ou que esteja devidamente credenciado na forma do que dispõe esta 

seção, é assegurado o direito de extração de fotocópia de processos 

findos ou em andamento, podendo retirar os autos da secretaria, 

ressalvados os casos de sigilo, aqueles em que haja necessidade de 

praticar atos urgentes ou ainda nos em que haja decisão judicial 

restringindo o acesso, por motivo relevante.

 (...) § 3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista 

no art. 363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente 

forense em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio de qualquer 

outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234, do CPC."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 434934 Nr: 11108-58.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ EBERT VARGAS - 

OAB:92202/RS, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5300-B, MURILLO 

BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os patronos das 

partes/colaboradores, Drs. Darlã Martins Vargas, OAB/MT 5.300-B; Darlã 

Ebert Vargas, OAB/MT 20.010-A; Murillo Barros da Silva Freire, OAB/MT 

8.942 da r. decisão de fl. 62 destes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 505491 Nr: 44479-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER FERNANDO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23778

 Autos n.º 44479-76.2017.811.0042 – ID. 505491

Ação Penal Pública Incondicionada

Réu(s): Kleber Fernando de Siqueira.

VISTOS ETC.

A defesa do acusado Kleber Fernando De Siqueira (fls. 54/56), em 

resposta à acusação, aduziu que não concorda com os fatos que lhe 

foram imputados, não arguiu preliminar, arrolou testemunhas e se 

reservou no direito de fazer sua defesa, por ocasião da instrução 

processual e nas alegações finais.

 A absolvição sumária, na fase de recebimento da denúncia, só é cabível 

quando da existência manifesta de causa excludente de ilicitude ou de 

culpabilidade; ou, ainda, quando o fato narrado evidentemente não 

constitui crime ou há incidência de causa extintiva de punibilidade, nos 

termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, o que não 

ocorre nestes autos.

Presentes na denúncia a indicação da materialidade do delito e da autoria, 

a fim de que se forme a plena convicção deste juízo a respeito dos fatos 

narrados na peça acusatória, deve-se proceder à instrução criminal, 

momento em que se oportunizará ao Parquet a apresentação de provas 

que possam demonstrar a procedência do pedido, e, por meio do 

contraditório e da ampla defesa, a Defesa poderá comprovar suas 

alegações.

Assim, em obediência ao disposto no artigo 399 do CPP, designo o dia 

26/09/2018, às 13:30 horas, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento.

Intimem-se e requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, o acusado, Defesa e Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.
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 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 02 de agosto de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 505491 Nr: 44479-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER FERNANDO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23778

 AÇÃO PENAL N° 44479-76.2017.811.0042 – CÓDIGO Nº 505491RÉU: 

KLEBER FERNANDO DE SIQUEIRA VISTOS EM CORREIÇÃO. Analisando os 

autos verifico que a inicial acusatória atende ao disposto no artigo 41 do 

Código de Processo Penal. Desta forma e, ainda, verificando não incidir 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, RECEBO a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de KLEBER FERNANDO 

DE SIQUEIRA, qualificado às fls. 04, por satisfazer os requisitos legais, 

vez que amparada em indícios de autoria e materialidade, conforme 

declarações prestadas na fase inquisitorial.Cite-se e intime-se o acusado 

para apresentar, por meio de representante com capacidade postulatória, 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o 

artigo 396 de CPP.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 536081 Nr: 27763-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB, KTFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido da parte credora a teor do previsto no art. 528 do CPC, 

(...). INTIME-SE o devedor pessoalmente para, em 03 (três) dias, pagar o 

débito dos alimentos em atraso, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetua-lo, sob pena de prisão – art. 528, “caput” do 

CPC.(...)Consigno que o Oficial de Justiça deverá observar o disposto no 

art. 212, §2º, do CPC.Intime-se a parte exequente, por meio de seus 

patronos – via DJE, para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, os 

dados de sua conta bancária para fins de depósito/transferência dos 

alimentos executados nestes autos.Com a devolução do mandado de 

intimação do devedor, certifique-se e intime-se a parte exequente, por 

meio de seus patronos – via DJE,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 470553 Nr: 10477-80.2017.811.0042

 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: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B/MT, GERSON TOMÉ TREVISOL - OAB:19424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE 

VISITAS E PEDIDO DE GUARDA apresentada por LETYCIA CAMARGO DA 

SILVA, em face de PAULO LUCAS SANTIAGO, devidamente qualificados.

Após o recebimento da inicial, intimada a parte autora, por meio de seus 

patronos - via DJE, para dar prosseguimento ao feito, os referidos 

causídicos se quedaram inertes. Após, intimada pessoalmente a parte 

autora, esta confirmou que, de fato, entabulou acordo com o requerido em 

processo diverso - fl. 66.

Com efeito, a inércia da parte exequente em promover o andamento do 

feito por considerável período de tempo, faz presumir o abandono da 

causa e a falta de interesse no seu prosseguimento, o que impõe a 

extinção da presente ação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.

Sem custas, ante ao deferimento da gratuidade da justiça.

INTIMEM-SE.

Após, com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE o presente feito, 

com a adoção das formalidades de praxe.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 380863 Nr: 22611-47.2014.811.0042

 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: LBKCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCRCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido retro da autora, em cumprimento à decisão de 

fl. 113, dê-se vista à Defensoria Pública Criminal para promover a defesa 

do requerido, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC.

Após, colha-se o parecer ministerial e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 535995 Nr: 27640-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CONCEIÇÃO DE ARRUDA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOUZA SANTOS - 

OAB:22070/O, IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - OAB:19242

 Não cabe aqui, portanto, fazer ilações sobre hipotéticas condenações 

penais.Por derradeiro, em relação a alegação de que o increpado é 

primário, possui residência e trabalho fixo, vale salientar que “as 

condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco 

impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum 

libertatis”, o que se verifica nos presentes autos em razão da gravidade 

concreta do crime, conforme enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.Portanto, preenchidos os requisitos processuais previstos 

no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, aliado a ausência de fatos 

novos, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual, 

em consonância com o parecer ministerial de fls. 58/60, INDEFIRO o pleito 

de revogação da prisão preventiva e, por consequência, MANTENHO a 

custódia cautelar do acusado BENEDITO CONCEIÇÃO DE ARRUDA 

BOTELHO.De outro lado, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para retirada 

dos bens do custodiado da residência da vítima, tão somente em relação 

aos bens pessoais e documentos.Assim, INDEFIRO a retirada dos bens do 

trabalho como o documento do veículo, chave do veículo e o automóvel da 

empresa, devendo o patrono apresentar documentos que comprovem a 

propriedade dos referidos bens, inclusive documentação da empresa 

proprietária.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIME-SE o patrono do acusado 

via DJE para indicar o responsável para o acompanhamento da retirada 

dos objetos no prazo de 05 (cinco) dias.Após a indicação do responsável 

pelo patrono,  INTIME-SE a ví t ima desta decisão.Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 27 de Agosto de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa
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 Cod. Proc.: 496259 Nr: 35481-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KTFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO GONÇALVES - OAB:7730

 VISTOS.

SENTENÇA.

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por KAREN TIEMI 

FREITAS ANBO, 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 

desfavor de MARYLSON DA SILVA RAMOS.

Extrai-se dos autos que, foram deferidas medidas protetivas, constantes 

da decisão de fls. 15/16.

Em audiência de conciliação, termo de fls. 120, a vítima manifestou o 

interesse na revogação das medidas protetivas.

A digna representante do Ministério Público manifestou-se favorável.

É o relatório.

Decido.

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da presente ação, externada, às fls. 120, 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.

Em razão da prolação da presente sentença, com a revogação das 

medidas protetivas, perde o objeto o recurso de embargos de declaração 

de fls. 118/119, razão pela qual, deixo de apreciá-lo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 523292 Nr: 15312-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KTFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO GONÇALVES - OAB:7730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho a emenda a inicial de fls. 69/70.

O autor, apesar de requerer a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, não trouxe aos autos a declaração de hipossuficiência ou 

comprovante dos seus rendimentos, a fim de comprovar a ausência de 

condições para recolhimento das custas processuais.

 No entendimento dos Tribunais Pátrios, cabe ao juiz decidir, no caso 

concreto, pelo deferimento ou não do benefício da Justiça Gratuita e caso 

não se comprove que a parte esteja em situação de hipossuficiência, 

pressuposto de concessão do benefício, é autorizado o indeferimento do 

pedido. Veja-se:

 “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO 

DE JUSTIÇA GRATUITA. Demonstrado que a requerente possui condições 

de arcar com as custas judiciais, indefere-se o benefício da gratuidade. 

DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 

70054113915, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 23/10/2013)

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO. 

Indefere-se o benefício da justiça gratuita, quando haja fundada razão 

para tanto. Decisão do Relator confirmada pela Câmara.” (Agravo Nº 

70060345899, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 30/07/2014)

 Desta forma, intime-se o autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento 

da gratuidade de justiça, trazendo seu comprovante de rendimentos, sob 

pena de indeferimento do pedido e determinação do recolhimento das 

custas devidas, nos termos do art. 99, §2º c/c 218, §3º, do CPC.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

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.: 504337 Nr: 43373-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAROLINE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAUZINO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Andrade Pinheiro de 

Souza - OAB:21.561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hudson Xavier Florindo de 

Castro - OAB:172325OAB/MG, Rodolpho Xavier Florindo de Castro - 

OAB:161884 OAB/MT, SHIRLEY DIAS XAVIER - OAB:40750

 VISTOS

 Às fls. 91/92, o requerido informa o depósito do valor referente aos 

alimentos provisórios, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n.º 

16662-03.2018.811.0042 (código: 524692) e requer a determinação para 

que cesse os alimentos provisórios fixados nestes autos, possibilitando 

com isso que passe a dever apenas os alimentos provisórios arbitrados 

pelo Juízo da 2.ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Uberlândia/MG, julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais como o 

juízo competente para a apreciação do feito.

 A requerente por sua vez, veio aos autos às fls. 95/96, pleiteando que o 

valor depositado pelo requerido fosse transferido para a sua conta 

corrente e requereu a manutenção das medidas protetivas e que fossem 

convertidos os alimentos provisórios em definitivos.

 O pedido de transferência dos valores informados pelo requerido deve 

ser pleiteado na Ação de Execução de Alimentos n.º 

16662-03.2018.811.0042 (código: 524692), pois conforme se verifica no 

comprovante de depósito de fls. 93, os valores depositados foram 

vinculados àqueles autos.

 Tendo em vista a provisoriedade dos alimentos fixados na presente 

medida, bem como, considerando a existência de interesse de incapaz, 

com fundamento no art. 178 do CPC, determino a remessa dos autos à 

douta representante do Ministério Público para se manifestar sobre as 

petições e documentos juntados pelo requerido.

 Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 24 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.: 502680 Nr: 41699-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSDDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE LACERDA GENNARI 

SILVA - OAB:5901-B

 Cód. 502680

VISTOS.

DEFIRO o requerimento Ministerial de fls. 26.

EXPEÇA-SE novo mandado de intimação do requerido acerca das medidas 

protetivas deferidas às fls. 15/16, devendo ser expedido para ambos os 

endereços do requerido constante nos autos (fls. 20 e fls. 22).

Às providências.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018.
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Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 537783 Nr: 29348-27.2018.811.0042

 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: JSM, YRMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de “AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA”, ajuizada por Y.R.M.V, representada por seu genitor Jeziniel 

Souza Miranda, em desfavor de CLÁUDIA FERREIRA VERAS, 

pretendendo, em sede de tutela de urgência a fixação de alimentos 

provisórios no equivalente a 30% (trinta por cento) do salário da ré. [...] 

DEFIRO A TUTELA PRETENDIDA PARA ARBITRAR OS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS, no valor R$ 524,70 (quinhentos e vinte e quatro reais e 

setenta centavos), equivalente a 55% (cinquenta e cinco por cento) do 

salário mínimo vigente neste país, que se mostra adequado ao trinômio 

necessidade/possibilidade/razoabilidade, a ser descontado na folha de 

pagamento da ré Cláudia Ferreira Veras, na mesma data do pagamento e 

depositado na conta corrente do genitor da autora, a ser informada nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias. [...] DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, nos moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, 

para o dia 28.09.2018, às 15h30. DETERMINO que a Equipe Multidisciplinar 

deste Juízo realize Estudo Psicossocial do caso, no prazo impreterível de 

20 (vinte) dias, na residência das partes, observando as condições dos 

genitores para o exercício da guarda, bem como, as possibilidades do réu 

e as necessidades da criança.[...]Intime-se o autor para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe nos autos o número da conta corrente para 

depósito dos alimentos.Expeça-se ofício à empresa empregadora da ré (JF 

– Distribuidora de Lubrificantes), determinando que proceda ao desconto 

em folha da forma acima determinada, bem como, encaminhe as este juízo, 

no prazo de 15 (quinze) dias os últimos três comprovantes de rendimento 

da ré. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.CIÊNCIA ao Ministério Público. 

Às providências.Cuiabá, 24 de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 457203 Nr: 34503-79.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDIMO DIAS DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heitor Jeronimo Almeida 

Silva - OAB:15188

 “VISTOS. Considerando o pedido da Defesa que insiste na inquirição da 

testemunha arrolada GONÇALO AUGUSTO MALHEIROS, REDESIGNO novo 

ato para o dia 09/10/2018 às 15h00min. INTIME-SE a testemunha 

GONÇALO AUGUSTO MALHEIROS, Expeça-se o necessário para 

realização da audiência designada. Saem os presentes intimados. 

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 462790 Nr: 2649-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDIMO DIAS DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: heitor jeronimo almeida 

silva - OAB:15.188

 “VISTOS. Considerando o pedido da Defesa que insiste na inquirição da 

testemunha arrolada GONÇALO AUGUSTO MALHEIROS, REDESIGNO novo 

ato para o dia 09/10/2018 às 15h00min. INTIME-SE a testemunha arrolada 

pela Defesa GONÇALO AUGUSTO MALHEIROS, Expeça-se o necessário 

para realização da audiência designada. Saem os presentes intimados. 

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 518100 Nr: 10301-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAZL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCRZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Marques Echeverria 

- OAB:4939

 Autos n. 10301-67.2018.811.811.0042 (Cód. 518100)

VISTOS.

SENTENÇA.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E 

ALIMETOS, RUBENS ARRUDA ZARATE LOPES em face de FERNANDA DA 

CUNHA RAMOS ZARATE LOPES.

Em audiência de conciliação, as partes firmaram acordo parcial nos termo 

constante às fls. 86.

Às fls. 225, a representante do Ministério Público manifestou-se favorável 

à homologação do acordo parcial firmado entre as partes.

Tendo em vista a ausência de impugnação ao acordo realizado na 

audiência de conciliação do dia 09.07.2018 (fls.86), deve ele ser 

homologado.

É o relatório.

Decido.

HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo parcial entabulado entre as partes, às fls. 86, e por 

consequência, julgo parcialmente extinto o presente com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, III, "B" do Código de Processo Civil.

 Em audiência de conciliação, as partes firmaram acordo nos seguintes 

termos:

DECRETO O DIVÓRCIO DIRETO DO CASAL FERNANDA DA CUNHA 

RAMOS ZARATE LOPES e RUBENS ARRUDA ZARATE LOPES, com 

fundamento no art. 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal, alterado 

pela Emenda Constitucional n. 66/2010.

 A requerente voltará a usar o nome de solteira FERNANDA DA CUNHA 

RAMOS.

Quanto ao pedido de oficiar a empresa Vivo telefonia, para transferência 

de titularidade de conta telefônica, é importante ressaltar que não cabe a 

este juízo tomar providências, na qual as próprias partes podem realizar. 

Assim INDEFIRO o pleito, e determino que ambas as partes compareçam a 

uma das sedes da empresa Vivo, para a devida transferência de 

titularidade da linha telefônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 518100 Nr: 10301-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAZL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCRZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Marques Echeverria 

- OAB:4939

 INTIMEM-SE as partes, através de seus Advogados, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir.

Após, voltem-me conclusos para saneamento do feito.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro
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 Cod. Proc.: 532350 Nr: 24107-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGDS, FFSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16191-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 24107-72.2018.8.11.0042.

I – Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

II – Cite-se o executado para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, sob 

pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme prevê 

o artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

 III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 439973 Nr: 16517-15.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959 OAB/MT, LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579/O, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira - 

OAB:11363, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a INTIMAÇÃO DO RÉU, por meio do seu 

patrono, via DJE, para apresentar alegações finais, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 506002 Nr: 44998-51.2017.811.0042

 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: DEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)No caso dos autos, constato que os autos de medida protetiva n. 

22694-92.2016.8.11.0042 foram extintos em 27.10.2016, com trânsito em 

julgado em 4.9.2017. Assim, na data de ingresso da presente demanda – 

13.12.2017 – inexistia qualquer elemento jurídico para sua atração a Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.Por sua 

vez, constato que os autos n. 22694-92.2016.8.11.0042 visavam a 

regulamentação da guarda e alimentos em favor do filho, sem relação, 

portanto, com a divisão patrimonial.Posto isso, reconheço a incompetência 

deste juízo e determino a redistribuição dos autos para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões de Cuiabá/MT.II – Int.Cuiabá/MT, 27 

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.: 492242 Nr: 31634-12.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LIBERATTI - 

OAB:16825

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação do réu, por meio do seu 

patrono, via DJE, para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 501977 Nr: 41003-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOMSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA SILIANI LUZ FERNANDES 

- OAB:13121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 41003-30.2017.8.11.0042.

I – Certifique a intimação das partes em relação a decisão de fls. 83 e 

verso.

II – Int.

Cuiabá/MT, 27 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.: 163053 Nr: 10381-12.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMO CEZÁRIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978

 Posto isso, julgo procedente a denúncia o que faço para condenar Selmo 

Cezário de Arruda (brasileiro, divorciado, aposentado, filho de Domicio 

Cezário de Arruda e Maria do Rosário Neves de Arruda, residente e 

domiciliado à Rua Arnaldo de Matos, n. 125, edifício Montclair, bairro 

Centro Sul, Cuiabá/MT) como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 537800 Nr: 29365-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)No caso dos autos, a presente ação foi distribuída em 19.12.2017 (fl. 

05), sendo certo que a medida protetiva código 527390 somente foi 

distribuída em 9.6.2018. Assim, inexiste relação entre a presente demanda 

e a mencionada medida protetiva. Posto isso:i) suscito o conflito negativo 

de competência, conforme prevê o artigo 66, inciso II, do Código de 

Processo Civil;ii) encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para análise do conflito negativo de competência, nos termos do 

seu Regimento Interno.II – Int.III – Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 443608 Nr: 20362-55.2016.811.0042

 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: ÂPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDCS, ICP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7057/MT, EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB:11192/MT, 

João Alves de Resende Junior - OAB:16275, Nara Rubia Alves de 

Resende - OAB:20985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO FONSECA - 

OAB:6953/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação da Dra. Ana Maria Patrícia 
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Alves, por meio do seu patrono, via DJE, para manifestar-se quanto o 

estudo psicossocial 209/212, nos termos do despacho de fls. 219.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 509513 Nr: 2274-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Fazolo de Abreu - 

OAB:21007/O, JULIANA GOMES TAKAYAMA - OAB:14119, VINICIUS 

KENJI TANAKA - OAB:20773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VIII.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. 25/26) e, 

por corolário declaro extinto o vínculo matrimonial existente entre o 

casal.IX.Expeça-se mandado de averbação, fazendo constar que a varoa 

voltará a usar seu nome de solteira.X.Revogo as medidas protetivas 

deferidas em favor da vítima.XI.Oficie-se ao Delegado de Policia 

competente requerendo o encaminhamento do inquérito policial relativos 

aos fatos descritos neste incidente.XII.Após, transitado em julgado e 

procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os presentes 

autos.XIII.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 495877 Nr: 35121-87.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PFDNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 Autos n. 35121-87.2017.811.0042.

O Ministério público pugna pela extinção da presente medida, sustentando 

em resumo, que a vítima manifestou que não tem interesse na manutenção 

das medidas protetivas.

É o relatório. Decido.

Em decorrência da manifesto desinteresse da vítima na continuidade da 

medida protetiva de urgência aliado a concordância ministerial, o presente 

feito deve ser extinto com a consequente revogação da medida 

concedida.

Posto isso:

i) homologo a desistência da vítima, consequentemente, revogo as 

medidas protetivas de urgência relativamente ao presente feito;

ii) julgo extinto sem julgamento do mérito, o que faço na forma do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Após, o trânsito em julgado, proceda ao arquivamento deste feito com as 

baixas necessárias.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425257 Nr: 373-63.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19676, HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIVAN FREITAS 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 373-63.2016.811.0042, Protocolo 

425257, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 506424 Nr: 45389-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NEH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE 

- OAB:13008

 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 (fls. 18/19) 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 533077 Nr: 24779-80.2018.811.0042

 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: JRNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CORREA SOBRINHO - 

OAB:22.029, WILSON OLIVEIRA SOBRINHO - OAB:11083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I.Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável cumulada com partilha de bens, guarda, visitas, alimentos que 

José Raimundo Nascimento Martins promove em face de Nara Elisa 

Horn.II.Compulsando os autos verifico que houve decisão inicial proferida 

pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Capital 

(fls. 38/38 e verso), sendo designada audiência de conciliação. No 

entanto, no ato da audiência aquele Juízo declinou de sua competência 

para julgar o feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos 

a esta Vara Especializada.III.Considerando que não houve realização de 

audiência de conciliação entre as partes, preenchendo a peça proemial os 

requisitos essenciais (CPC, arts. 319 e 320) e não sendo caso de 

improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332), designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 25/09/2018, às 13h00min, observando a 

antecedência mínima de 30 dias, conforme estatui o art. 334 do CPC. A 

audiência de conciliação será realizada pelo conciliador desse juízo, o qual 

devera observar o procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, 

bem como informar as partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, 

inciso V do § 1º e § 2º do art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes 

não sejam amparadas pela lei de assistência judiciaria.IV.Intime-se o autor 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, §3º).V.Cite-se a ré para que 
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compareça ao ato, devendo a citação se realizar com 20 dias de 

antecedência (CPC, art. 334). Conste no mandado advertência de que o 

prazo para contestar a ação será de 15 dias, contados na forma do art. 

335 do CPC.VI.Conste nos mandados advertência de que o não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de 

até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (CPC, art. 334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes 

deverão estar acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

defensores públicos (CPC, art. 334, § 9º).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 410125 Nr: 14808-76.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DO CARMO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alex costa de queiroz - 

OAB:18289

 Vistos etc.

I. O Ministério Público, por intermédio de seu representante, ofertou com 

base no inquérito policial aportado aos autos denúncia em desfavor 

indiciado André do Carmo Queiroz, qualificado nos autos, pela prática, em 

tese, da infração penal de ameaça praticada contra a vítima Rita Tereza de 

Campos Miranda e Silva. Recebida a prefacial (10/07/2015 – fls. 49/50) 

determinou-se a citação do réu para apresentar defesa escrita no prazo 

de dez dias. O réu foi citado e apresentou defesa inicial, no entanto, não 

houve conclusão da fase instrutória até o momento. Após, volveram-me 

conclusos para decisão.

II. É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Fundamentos

III. Trata-se de ação penal em curso em face de André do Carmo Queiroz, 

qualificado nos autos, denunciado pela prática do delito de ameaça, 

previsto nos art. 147 do CP , cuja pena máxima em abstrato é de 06 meses 

de detenção.

IV. O delito em comento prescreve em 03 anos, conforme previsto no 

artigo 109, inciso VI, do CP , haja vista que a pena máxima em abstrato, no 

vertente caso, é inferior a um 01 (um) ano.

V. Compulsando os autos verifico que a denúncia foi recebida em 

10/07/2015 – (fls. 49/50), tendo, portanto, decorrido mais de 03 anos da 

data de recebimento da ação até hoje, sem qualquer causa interruptiva da 

prescrição, estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva do Estado, 

impondo-se a extinção da punibilidade do agente.

 Dispositivo

VI. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado e, por corolário, decreto 

extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 107, inciso IV do 

CP c/c art. 61 do CPP .

 VII. Após o trânsito em julgado:

? Procedam-se as anotações e comunicações constantes no art. 974 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

? Após, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao 

arquivo.

VIII. Sem custas.

IX. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 512623 Nr: 5282-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:18790/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5282-80.2018.811.0042.

I. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes (fls. 28), cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, quais sejam:

A) VISITAS – Ficou acordado entre as partes que o requerido poderá 

pegar o menor aos finais de semana de forma alternada, devendo o 

Requerido buscar o menor no ponto final do Osmar Cabral com a babá do 

menor Dona Antoninha no sábado às 08 horas da manhã e devendo o 

Requerido devolver o menor no ponto final do Osmar Cabral para a babá 

do menor Dona Antoninha no domingo até às 19 horas. Tolerância de 15 

minutos.

Também homologo o pedido de manutenção das medidas protetivas de 

urgência, 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.

Posto isso, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o presente feito, na forma do artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, revogo as medidas protetivas em favor 

da vítima de fls. 18/19.

 II. Extraía uma cópia do acordo e da presente decisão com posterior 

juntada no respectivo inquérito policial/ação penal, no caso de eventual 

distribuição. Em seguida, proceda ao arquivamento deste feito com as 

baixas necessárias.

III. P. R. I.

 Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 492258 Nr: 31651-48.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença.

 II. É o sucinto relatório, passo a decidir.

Fundamentos

III. Versam os autos acerca de ação cautelar satisfativa de medida 

protetiva.

IV. Não havendo mais interesse no prosseguimento do feito, conforme 

informado pelo MP em sua cota, impõe-se a extinção do processo sem 

julgamento da questão de pano, ante a perda superveniente do interesse 

de agir.

Dispositivo

V. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e com 

o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da questão 

de pano e, portanto, torno sem efeito às medidas protetivas preteritamente 

deferidas.

VI. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de 

porte de arma, oficie-se informando acerca desta decisão.

VII. 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.

VIII. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, remeta-se o feito ao arquivo.

IX. P.R.I.C.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 44297 Nr: 1321-15.2011.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR, WdCMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE LIMA CÂNDIDO 

CAMPOS - OAB:19.290-O, Marilza de Castro Branco - OAB:

 Vistos etc..,

Waldir do Carmo Monteiro Silva, já devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe, formulou pedido de parcelamento do débito com o pagamento em 

quatro parcelas iguais de R$ 523,03 (quinhentos e vinte e três reais e três 

centavos) (fls.80/81).

O Ministério Público manifestou-se parcialmente favorável ao deferimento 

do parcelamento (fls. 82/83).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Decido.

Waldir do Carmo Monteiro Silva, já devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe, formulou pedido de parcelamento do débito com o pagamento em 

quatro parcelas iguais de R$ 523,03 (quinhentos e vinte e três reais e três 

centavos) (fls.80/81).

Com fulcro no artigo 916 do CPC , defiro o parcelamento do débito na 

quantidade conforme proposto pelo devedor para por fim ao presente 

processo, sendo que o valor do saldo devedor será pago em 04(quatro) 

parcelas sucessivas e iguais de R$ 523,03 (quinhentos e vinte e três reais 

e três centavos), assim, determino que:

a) Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que realize a 

retificação e classificação correta dos autos no Sistema Apollo, para que 

passe a constar como: Cumprimento de Sentença, após, troque-se a 

etiqueta.

b) Intime-se o requerido dando lhe ciência desta decisão, para que cumpra 

com o parcelamento, por ele proposto, devendo tal quantia ser depositada 

no fundo de Apoio Municipal da Criança e do Adolescente na conta nº 

60.666-9, agência 3834-2, Banco do Brasil.

c) Advirta o requerido que caso não cumpra com o parcelamento por ele 

proposto, poderá ser realizada a penhora on line em suas contas 

bancárias, bem como deverá comprovar em juízo que está realizando os 

depósitos mensalmente.

d) Após, oficie-se ao Fundo de Apoio da Criança, para que informe se foi 

depositado os valores conforme proposto.

e) Com a comprovação do pagamento do parcelamento, diga o Ministério 

Público requerendo o que entender devido.

f) Publique-se para ciência das advogadas Marilza de Castro Branco 

OAB/MT 17.146 e Luciana de Lima Candido OAB/MT 19.290-0

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106517 Nr: 3488-92.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRDL, TRLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDRP, IRFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Observa-se que, a presente demanda não se trata de criança e 

adolescente em situação de risco, assim, a competência para conhecer e 

apreciar a questão posta nos autos é do Juízo de uma das Varas 

Especializadas da Família e Sucessões da Capital.

Diante do exposto, acolho a preliminar de incompetência deste Juízo e com 

fulcro nos artigos 98 c/c art. 147, parágrafo único “a” do ECA, declino da 

competência para apreciar e julgar o feito em favor de umas das Varas da 

Família e Sucessões da Capital.

Por conseguinte, determino o envio dos presentes autos para respectiva 

distribuição, para os trâmites devidos.

Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

Publique-se para ciência das partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100320 Nr: 3940-39.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JDS, MAdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3940-39.2016.811.0063, Protocolo 100320, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111180 Nr: 2946-40.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APM, EVMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dolores Cruz Roselli - 

OAB:5666-A, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Costa - 

OAB:25530/0

 Vistos etc...,

 Tendo em vista o relatório de estudo psicossocial acostado às folhas 

43/47, e do parecer ministerial de folhas 50/52, com o objetivo de verificar 

o estado atual da criança e manter contato pessoal para ouvi-la em 

caráter preliminar, designo Audiência de Justificação.

 Pelo exposto:

1) Designo Audiência de Justificação para o di04/09/2018 as 14:00 horas.

2) Intimem-se as partes Andreia Pereira Miranda e Saulo Matos Orondino 

(com endereço às folhas 51), para que compareçam a audiência acima 

designada acompanhadas da criança Eshilly Vitória Miranda Orondina, 

para serem ouvidas por este Juízo;

3) Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados Dolores 

Cruz Roselli OAB/MT 9.528, Oseias Luiz Ferreira OAB/MT 12.860 e 

Francisco de Assis Costa OAB/MT 25.530/O;

4) Notifique-se o Ministério Público dando lhe ciência da audiência acima 

designada;

5) Determino a citação do Requerido, para que, ofereça resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo, o rol 

de testemunhas e documentos. Deverá constar no mandado a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA;

6) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106517 Nr: 3488-92.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRDL, TRLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDRP, IRFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a preliminar de incompetência deste Juízo e 

com fulcro nos artigos 98 c/c art. 147, parágrafo único “a” do ECA, declino 

da competência para apreciar e julgar o feito em favor de umas das Varas 

da Família e Sucessões da Capital.Por conseguinte, determino o envio dos 

presentes autos para respectiva distribuição, para os trâmites 

devidos.Procedam-se as baixas e anotações de estilo.Publique-se para 

ciência das partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 86355 Nr: 2668-15.2013.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, RCFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTdS, AM, adc

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Jose Noga - OAB:3830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. 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.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito e julgado, arquivem-se os autos, com as anotações 
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de estilo e as baixas necessárias.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 111776 Nr: 3462-60.2018.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thomaz Hudson da Silva 

Kobi - OAB:18.086

 CERTIFICO e dou fé que na data do dia 24/08/2018 compareceu em 

cartório o advogado Thomaz Hudson da Silva Kobi OAB nº18.086, e 

informou que quem virá na audiecia de continuação do menor Ryan Cunha 

de Souza será a tia do menor, pois ela possui a guarda do referido menor. 

Certifico também que o advogado se comprometeu em trazer a tia do 

menor para a audiência designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 111017 Nr: 2818-20.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEA - Delegacia Especializada do Adolescente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13260/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 126, caput, c/c o art. 148, II e 188, 

todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, HOMOLOGO, por 

sentença, a REMISSÃO CONDICIONADA A ADVERTÊNCIA concedida ao 

adolescente, ADRIAN GIOVANNY PEREIRA MORAES, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.Às providências.Cumpra-se.Cuiabá, 10 de 

agosto junho de 2018.Jorge Alexandre Martins FerreiraJuiz de Direito.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 42/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE:Art. 1º. 

Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser convocados 

extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do Torcedor na 

Arena Pantanal, no dia 27.08.2018 das 17h00min às 23h00min:

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Rosana Maria Ferreira (Assessora)

Maria Aparecida Gonçalves (Assessora)

Cintya Demarchi(Assessor)

Carlos Henrique Carriel do Nascimento(Assessor)

Maria Angela Viñé (Gestora judiciária)

Diego Tiago da Costa Cabral (Técnico de Informática)

Osvaldina Gomes do Carmo Resa (Agente de infância)

Graciele D.Mattos Fontes Nascimento (Agente de infância)

Milton Tavares Filguera (Agente de infância)

Victor Hugo Borges da Silva (Agente de infância)

Evaldo Vitório (Agente de infância)

Jackson Liceti Fontoura (motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº  0705695-83.2015.8.0001,  para averbação na f i cha 

funcional.Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 105112 Nr: 5006-28.2014.811.0062

 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: Ministério Público do Estado de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney José Salles de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/MT 3.822

 Visto.

 Defiro o pedido retro do representante do Ministério Público, razão pela 

qual, REDESIGNO para o dia 15/10/2018 às 15:00 horas.

Intime-se as testemunhas, observando quanto ao SD PM para que seja na 

pessoa do Comandante Geral da Polícia Militar.

Ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33500 Nr: 933-45.2017.811.0082

 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): Madereira Vafab Ltda - ME, Marivaldo Luciano 

de lima, Agnaldo de Amorim Leite, Vantuil Bremide

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Bianchini - 

OAB:14453

 Cientifico o(s) advogado(s) do autor do fatoMadeireira Vafab Ltda ME e 

Vantuil Bremide acerca da distribuição da carta precatória n.º 

7671-22.2018.811.0015 - Código: 327015, Juízo Deprecado Comarca de 

Sinop/MT, para que tome(m) conhecimento e diligencie seu cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27715 Nr: 108-38.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Madeiras Fox Ltda - ME, Kelly 

Pollianny Silva, Idelio Schimidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleodimar Balbinot - 

OAB:3.663

 Cientifico o(s) advogado(s) do autor do fato acerca da audiência 

designada para o dia 31/8/2018, às 8h, nos autos da carta precatória n.º 

0000753-17.2018.8.22.0008, Juízo Deprecado Comarca de Espigão 

D'Oeste/RO, para que tome(m) conhecimento e diligencie seu cumprimento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28973 Nr: 980-53.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cesar Elias de Almeida, Stock Car Lava 

Jato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:OAB/MT 3.830

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JÚLIO CESAR ELIAS DE ALMEIDA, Cpf: 

03655885121, Rg: 21702373, Filiação: Cerila Domindas de Almeida e 

Aritino Elias de Almeida, data de nascimento: 21/08/1986, brasileiro(a), 
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natural de Rosário Oeste-MT, casado(a), Telefone 65 9200-7837. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na 

denúncia e, por consequência, absolvo o acusado STOCK CAR LAVA 

JATO e JÚLIO CESAR ELIAS DE ALMEIDA, com fulcro no art. 386, incisos II 

e V, do Código de Processo Penal.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de julho de 

2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz 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, Thais Colucci Batista, 

digitei.

Cuiabá, 22 de agosto de 2018

Thais Colucci Batista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38939 Nr: 797-14.2018.811.0082

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Cedrorana Comércio de Madeiras Eireli Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se do pedido de restituição da madeira apreendida em razão 

da prática, em tese, do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 

n. 9.605/98.(...)informado.Assim, tratando-se de produto apreendido em 

decorrência de suposta infração criminal e diante da inobservância da 

legislação pertinente ao preenchimento da licença necessária para o 

transporte regular, o que torna inválida a documentação apresentada, 

INDEFIRO o pedido de restituição da madeira apreendida.Intime-se a 

requerente.Translade-se cópia da presente decisão ao TC em 

apenso.Após, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos 

com as baixas e comunicações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30466 Nr: 1960-97.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Forts Madeiras Eireli Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Araripe de Abreu e 

Lima - OAB:17306

 VISTOS. Dou por prejudicado o presente ato ante a ausência injustificada 

da acusada. DEFIRO o pedido ministerial formulado em audiência e, com 

fundamento no art. 367 do CPP, DECLARO a ausência da denunciada, eis 

que citada e intimada (fls. 144), não se fez representar neste ato tampou 

justificou a falta. Intime-se a defesa constituída para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente resposta escrita à acusação. Decorrido o prazo 

sem a manifestação da defesa, certifique-se e intime-se o Núcleo de 

Práticas Jurídicas da UFMT, a quem nomeio para a defesa dos réus na 

falta da defesa constituída, para que apresente a resposta escrita à 

acusação no prazo fixado. Se necessária a intimação da defesa 

nomeada, faça constar no mandado que a presente nomeação não se dá 

em razão da hipossuficiência dos réus, mas sim em decorrência da 

garantia constitucional de assistência judiciária e observância aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Com a resposta à acusação, 

façam-me os autos conclusos para deliberar quanto ao recebimento ou 

não da denúncia. Os presentes saem intimados neste ato. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36818 Nr: 3206-94.2017.811.0082

 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): ECOMAB MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maryene dos Santos Cristo - 

OAB:20.933

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência preliminar foi REDESIGNADA para o dia 17/10/2018, 

às 15h.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31954 Nr: 3245-28.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Leocádio da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Reinaldo Martins - 

OAB:6923 RO, Orlando Pereira da Silva Junior - OAB:OAB-RO 9031, 

SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Cientifico o(s) advogado(s) do autor do fato acercada distribuição da 

carta precatória n.º 2000217-30.2018.8.22.0021, Juízo Deprecado 2ª Vara 

do Juizado Especial Criminal de Buritis/RO, para que tome(m) 

conhecimento e diligencie seu cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39360 Nr: 1069-08.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soares Eldorado Comércio de Madeiras Eireli, 

Fábrica de Móveis e Beneficiamento Vila Samuel Ltda Me, Miguel Higino 

Dalicio, Elves Rego Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Machado - 

OAB:3355RO, Silvio Machado - OAB:RO3355

 Cientifico o(s) advogado(s) do autor do fato acerca d distribuição da 

carta precatória n.º 0002334-34.2018.8.22.0601, Juízo Deprecado1ª Vara 

do Juizado Especial Criminal de Porto Velho/RO, para que tome(m) 

conhecimento e diligencie seu cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25998 Nr: 710-63.2015.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Lambrecht - EPP, Claudio Lambrecht

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MARCELO BUENO - 

OAB:, ALVARO MARCELO BUENO - OAB:6843, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ROBERTO ARAUJO JUNIOR - 

OAB:OAB/RO 4084

 Cientifico o(s) advogado(s) do autor do fato acerca da audiência 

designada para o dia 02/10/2018, às 10h, nos autos da carta precatória 

n.º 0000438-59.2018.8.22.0017, Juízo Deprecado Comarca de Alta 

Floresta do Oeste/RO, para que tome(m) conhecimento e diligencie seu 

cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37377 Nr: 3534-24.2017.811.0082

 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): Talvanio Vagner Sousa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)Vinicius Kenji 

Tanaka, para devolução dos autos nº 3534-24.2017.811.0082, Protocolo 

37377, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 5425 Nr: 122-71.2006.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 
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Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADÃO ALAERTES 

TECHI, para devolução dos autos nº 122-71.2006.811.0082, Protocolo 

5425, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 5397 Nr: 101-95.2006.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano de Cuiabá-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADÃO ALAERTES 

TECHI, para devolução dos autos nº 101-95.2006.811.0082, Protocolo 

5397, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35601 Nr: 2418-80.2017.811.0082

 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): SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

- ME, Daiane Lima Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC, impulsiono este feito, 

independentemente de despacho, com a finalidade de intimar o advogado 

Dra. Silvana Moraes Valente para que promova, no prazo de 3 (três) dias, 

a DEVOLUÇÃO DOS AUTOS em epígrafe que se encontram com prazo de 

devolução expirado, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. Caso a devolução já tenha ocorrido até a presente 

publicação, desconsiderar a cobrança.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26044 Nr: 751-30.2015.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magu Transporte e Comércio Ltda - ME, 

Janaina Pereira Gonçalves, Odivaldo Pachi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:9563/MT

 Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO contra MAGU TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA – ME, 

JANAINA PEREIRA GONÇALVES e ODIVALDO PACHI, devidamente 

qualificados, em razão de terem transportado madeira sem licença válida 

para todo o tempo de viagem, imputando-lhes a prática do delito descrito 

no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

 O autor do fato ODIVALDO PACHI apresentou pedido para expedição de 

carta precatória para a Comarca de Alta Floresta para ser ouvido (fls. 

128/129).

Instado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL não se opôs ao pedido. 

Contudo, antes da expedição da carta precatória, considerando que o 

autor do fato não preenche os requisitos para o oferecimento do benefício 

da transação penal, requereu sua intimação para apresentação de 

resposta à acusação.

À fl. 136 foi expedida carta precatória para realização de audiência 

preliminar em relação às acusadas JANAINA PEREIRA GONÇALVES e 

MAGU TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA – ME.

A resposta à acusação foi apresentada à fl. 138.

É o relato. DECIDO.

Em análise da resposta à acusação apresentada à fl. 138, o réu 

ODIVALDO limitou-se em rechaçar integralmente as imputações da 

acusação, reservando o direito ao debate para ocasião das alegações 

finais.

Dessa forma, considerando que a defesa técnica já apresentou resposta 

à acusação, conforme dispõe o artigo 81 da Lei 9.099/95, recebo a 

denúncia oferecida em desfavor de ODIVALDO PACHI, dando-o(s) como 

incurso(s) nas penas do(s) artigo(s) nela mencionado.

Determino a expedição de carta precatória para a Comarca de Alta 

Florestal (MT) para interrogatório do denunciado, bem como para inquirição 

das testemunhas, conforme requerido pela defesa.

Quanto às acusadas JANAINA PEREIRA GONÇALVES e MAGU 

TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA – ME, certifique-se a Senhora Gestora 

se já houve ou não a devolução da Carta Precatória expedida à fl. 136. Em 

caso negativo, solicite-a.

Com a resposta, dê-se vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL para ciência e manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1002564-90.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES (EXEQUENTE)

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

para apresentar a Certidão de Crédito Original, Com Selo de Autenticidade 

de nº AA 074 5037, juntado no ID 3237937, que ficou faltando, para fins 

de expedição do Ofício Requisitório correspondente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027280-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA CONCEICAO XAVIER (REQUERENTE)

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM (ADVOGADO(A))

ESTELITA DA CONCEICAO XAVIER (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: 

1027280-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ESTELITA DA CONCEICAO 

XAVIER, WELLINGTON DA CONCEICAO XAVIER REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. ADEQUA-SE a liminar deferida pelo(a) 

magistrado(a) de plantão para limitá-la ao teto dos juizados especiais e 

determinar que os requeridos viabilizem a transferência da parte autora 

para um leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI do SUS. Por ora, 

apresenta-se desnecessário a transferência/tratamento em hospital da 

rede privada, nesta ou em outra unidade da federação e a multa por 

descumprimento, haja vista o gravame da medida ao interesse público sem 

prévio contraditório. Além disso, existem outros meios, menos onerosos 

ao erário, para o cumprimento da decisão judicial de internação em UTI do 

requerente. Dessa forma, revoga-se parcialmente a amplitude da decisão 

liminar inicialmente concedida. Recolha-se o mandado expedido no plantão 

judicial, devendo ser certificado a parte da decisão que foi efetivamente 

cumprida. Ante as condições clínicas da parte autora, dispensa-se a 

audiência de conciliação. Citem-se os requeridos para contestarem a ação 

no prazo de 30 (trinta) dias (Enunciado n° 01 Aprovado XIII Encontro 

Cuiabá), e, no mesmo prazo, trazerem aos autos documentos de que 

disponham 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
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000715-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA (REQUERENTE)

ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000715-15.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ALEX NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO LOPES, FLAVIA DE MELO BARCELOS 

COSTA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Precedendo a decisão necessário breve contextualização da lide. 

Trata-se de reclamação que Alex Nascimento de Oliveira, Carlos Eduardo 

Lopes e Flavia de Melo Barcelos Costa promovem em face do Município de 

Cuiabá, na qual foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência (id. 

12498419) nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido 

de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos 

da Portaria PGM Nº 021/2018, publicada no Diário no Diário Oficial de 

Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (nº 1328 - de 

26/03/2018) e, de consequência, determina-se a manutenção dos 

Procuradores, ora autores, na lotação definida antes da edição do aludido 

ato, até ulterior deliberação deste juízo.”. O requerido foi devidamente 

citado e intimado da decisão concessiva da tutela provisória no dia 

04/04/2018 (certidão id. 12542770). No dia 24/04/2018 aportou petição dos 

requerentes noticiando composição entre as partes e requerendo a 

homologação de acordo firmado, juntado aos autos e subscrito pelo 

Procurador–Geral do Município, Nestor Fernandes Fidelis e os três 

autores. A audiência designada para o dia 29/05/2018 não se realizou, 

haja vista a pendência da homologação da composição. No dia 

23/07/2018, quando os autos estavam conclusos para a homologação do 

acordo, aportou petição dos autores noticiando descumprimento da liminar 

deferida bem como do acordo firmado, haja vista que o réu não publicou o 

projeto de portaria conforme se comprometera na avença bem como 

alterou a lotação do requerente Carlos Eduardo Lopes com a edição da 

Portaria n.º 045/2018, o que está vedado pela decisão judicial de ID 

12498419. Por meio da decisão de ID 14344514 foi determinada a 

suspensão dos efeitos da Portaria n.º 045/2018, por afronta a decisão de 

judicial de ID 12498419, a qual assegurou a manutenção de lotação do 

Procurador do Município Carlos Eduardo Lopes e demais autores nas 

unidades nas quais se encontravam antes da edição da Portaria PGM 

021/2018, a primeira a ter os efeitos suspensos e determinou a extensão 

do efeitos da tutela de urgência para suspender também os efeitos do ato 

administrativo (portaria n.º 045/2018). Sobreveio petição do requerido 

Munícipio de Cuiabá informando a exoneração do Procurador do Município 

que assinou a avença bem como a desistência do acordo firmado entre as 

partes, ainda não homologado. Aportou aos autos a decisão proferida no 

Agravo de Instrumento n.º 1000332-88.2018.8.11.9005 com respectivo 

pedido de informações. E por fim veio manifestação dos autores pedindo a 

homologação do acordo mesmo com a recusa de um dos subscritores, ao 

argumento de que o réu não pode rever sua vontade. É a síntese do 

necessário. Quanto ao acordo não homologado, considerando a 

retratação apresentada pelo Município de Cuiabá rejeitando a composição 

e a ausência de deliberação sobre a avença particular, despiciendo 

homologar pedido de desistência do acordo que não se aperfeiçoou. O 

artigo 842[1], parte final, do Código Civil, dispõe que se a transação recair 

sobre direitos contestados em juízo, será feita por termo nos autos, 

assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. Portanto, sem a 

chancela judicial, o negócio jurídico formulado entre a administração e os 

servidores públicos não produz nenhum efeito, restando possível a 

desistência antes da homologação. Nesse quadro, adequado tão somente 

determinar o seguimento do feito. Renove-se a designação de audiência 

de conciliação haja vista que o motivo que justificou o não comparecimento 

das partes já não subsiste. No mais, mantém-se a decisão agravada, 

pelos próprios fundamentos. A presente decisão servirá como 

informações ao agravo de instrumento. Encaminhe-se à Excelentíssima 

Relatora com nossas respeitosas homenagens. Aguarde-se em secretaria 

a realização da sessão de conciliação. Após contestado e impugnado, 

conclusos para a sentença Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 842. 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 direitos contestados 

em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado 

pelos transigentes e homologado pelo juiz.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501602-95.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

EZIO ROBERTO SANTOS OJEDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501602-95.2014.8.11.0001 REQUERENTE: EZIO ROBERTO SANTOS 

OJEDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-10 NOMEAÇÃO DE ADVOGADO

Processo Número: 1002064-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002064-53.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte para emendar a inicial a fim de juntar, no prazo de 15 

dias, tabela de honorários da OAB, bem como comprovante de endereço 

atualizado. Após, conclusos. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505010-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

VICTOR PAULO FORTES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de dilação de prazo para 

pagamento do preparo. Conforme certificado nos autos, já houve transito 

em julgado da sentença. Verifica-se que a parte autora foi intimada para 

comprovar preparo ou incapacidade financeira de fazê-lo, porém não se 

manifestou de acordo com certidão nos autos. Após, foi intimada 

novamente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mais uma vez não o 

fez. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dilação de prazo. Nada mais 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 0504919-67.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

THIAGO VINICIUS PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de dilação de prazo para 

pagamento do preparo. Conforme certificado nos autos, já houve transito 

em julgado da sentença. Verifica-se que a parte autora foi intimada para 

comprovar preparo ou incapacidade financeira de fazê-lo, porém não se 

manifestou de acordo com certidão nos autos. Após, foi intimada 

novamente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mais uma vez não o 

fez. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dilação de prazo. Nada mais 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502427-05.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

EDUARDO LUIZ SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de dilação de prazo para 

pagamento do preparo. Conforme certificado nos autos, já houve transito 

em julgado da sentença. Verifica-se que a parte autora foi intimada para 

comprovar preparo ou incapacidade financeira de fazê-lo, porém não se 

manifestou de acordo com certidão nos autos. Após, foi intimada 

novamente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mais uma vez não o 

fez. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dilação de prazo. Nada mais 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503207-42.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER TORRES MAIA (REQUERENTE)

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de dilação de prazo para 

pagamento do preparo. Conforme certificado nos autos, já houve transito 

em julgado da sentença. Verifica-se que a parte autora foi intimada para 

comprovar preparo ou incapacidade financeira de fazê-lo, porém não se 

manifestou de acordo com certidão nos autos. Após, foi intimada 

novamente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mais uma vez não o 

fez. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dilação de prazo. Nada mais 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503220-41.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE CAMPOS (REQUERENTE)

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de dilação de prazo para 

pagamento do preparo. Conforme certificado nos autos, já houve transito 

em julgado da sentença. Verifica-se que a parte autora foi intimada para 

comprovar preparo ou incapacidade financeira de fazê-lo, porém não se 

manifestou de acordo com certidão nos autos. Após, foi intimada 

novamente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mais uma vez não o 

fez. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dilação de prazo. Nada mais 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-77.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de dilação de prazo para 

pagamento do preparo. Conforme certificado nos autos, já houve transito 

em julgado da sentença. Verifica-se que a parte autora foi intimada para 

comprovar preparo ou incapacidade financeira de fazê-lo, porém não se 

manifestou de acordo com certidão nos autos. Após, foi intimada 

novamente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mais uma vez não o 

fez. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dilação de prazo. Nada mais 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504449-36.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

SARA CRISTINA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de dilação de prazo para 

pagamento do preparo. Conforme certificado nos autos, já houve transito 

em julgado da sentença. Verifica-se que a parte autora foi intimada para 

comprovar preparo ou incapacidade financeira de fazê-lo, porém não se 

manifestou de acordo com certidão nos autos. Após, foi intimada 

novamente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mais uma vez não o 

fez. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dilação de prazo. Nada mais 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-41.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))
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MARCOS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de dilação de prazo para 

pagamento do preparo. Conforme certificado nos autos, já houve transito 

em julgado da sentença. Verifica-se que a parte autora foi intimada para 

comprovar preparo ou incapacidade financeira de fazê-lo, porém não se 

manifestou de acordo com certidão nos autos. Após, foi intimada 

novamente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mais uma vez não o 

fez. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dilação de prazo. Nada mais 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-93.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SIQUEIRA GALVAO CORVOISIER (REQUERENTE)

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de dilação de prazo para 

pagamento do preparo. Conforme certificado nos autos, já houve transito 

em julgado da sentença. Verifica-se que a parte autora foi intimada para 

comprovar preparo ou incapacidade financeira de fazê-lo, porém não se 

manifestou de acordo com certidão nos autos. Após, foi intimada 

novamente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mais uma vez não o 

fez. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dilação de prazo. Nada mais 

sendo requerido, arquive-se. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502406-29.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de dilação de prazo para 

pagamento do preparo. Conforme certificado nos autos, já houve transito 

em julgado da sentença. Verifica-se que foi deferido dilação de prazo 

anterior ao transito em julgado, e mesmo assim a parte autora deixou de 

fazê-lo, tornando precluso tal pedido. Ante o exposto, indefere-se o 

pedido de dilação de prazo. Nada mais sendo requerido, arquive-se. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503574-66.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

LAURO MARCIO OSORIO DA SILVA (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de dilação de prazo para 

pagamento do preparo. Conforme certificado nos autos, já houve transito 

em julgado da sentença. Verifica-se que foi deferido dilação de prazo 

anterior ao transito em julgado, e mesmo assim a parte autora deixou de 

fazê-lo, tornando precluso tal pedido. Ante o exposto, indefere-se o 

pedido de dilação de prazo. Nada mais sendo requerido, arquive-se. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-92.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON BRITO FORTES (REQUERENTE)

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de dilação de prazo para 

pagamento do preparo. Conforme certificado nos autos, já houve transito 

em julgado da sentença. Verifica-se que foi deferido dilação de prazo 

anterior ao transito em julgado, e mesmo assim a parte autora deixou de 

fazê-lo, tornando precluso tal pedido. Ante o exposto, indefere-se o 

pedido de dilação de prazo. Nada mais sendo requerido, arquive-se. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502066-85.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO GONCALVES GUIMARAES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de dilação de prazo para 

pagamento do preparo. Conforme certificado nos autos, já houve transito 

em julgado da sentença. Verifica-se que foi deferido dilação de prazo 

anterior ao transito em julgado, e mesmo assim a parte autora deixou de 

fazê-lo, tornando precluso tal pedido. Ante o exposto, indefere-se o 

pedido de dilação de prazo. Nada mais sendo requerido, arquive-se. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JOSE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 
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autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

descrito na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 

c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC/15. Proceda-se a secretaria judicial as retificações 

necessárias junto cadastro ao Sistema PJe, a fim de retificar o CPF do polo 

ativo CLEITON SOUZA LOPES para aquele indicado na petição de Id. 

5581403, a saber, CPF/MF: 832.334.401-87 e excluir o nome ELCIO BUENO 

DE MAGALHAES do polo ativo desta demanda. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no Sistema Pje. Cuiabá, 19 de julho de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002731-73.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE SILVA METELO (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO (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/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Posto isto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá-MT, 19 de julho de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-97.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALESSANDRA TEIXEIRA DE MELO (REQUERENTE)

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, face à ausência da parte autora JESSICA 

ALESSANDRA TEIXEIRA DE MELO à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao 

pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

NADESKA CALMON FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no Sistema Pje. Cuiabá, 29 de julho de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-24.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

ROMMENING DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de dilação de prazo para 

pagamento do preparo. Conforme certificado nos autos, já houve transito 

em julgado da sentença. Verifica-se que foi deferido dilação de prazo 

anterior ao transito em julgado, e mesmo assim a parte autora deixou de 

fazê-lo, tornando precluso tal pedido. Ante o exposto, indefere-se o 

pedido de dilação de prazo. Nada mais sendo requerido, arquive-se. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502759-06.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

DRAYTON RAMALHO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Intime-se e arquive-se com as baixas necessárias. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 
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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: 1002420-19.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

THEREZA MAHLE (REQUERENTE)

THEREZA MAHLE - 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: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505013-15.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

REGINALDO AZIZES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504398-59.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ROBSON SALDANHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502421-95.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

SOLEN FIGUEIREDO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 0503875-13.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

ESTEFANE EMANUELE FERREIRA (EXCEPTO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXCIPIENTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505180-32.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003195-34.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FURLANETTI CONEZA (REQUERENTE)

VALDECI DA ROCHA GUIMARAES (REQUERENTE)

MILTON RODRIGUES PAIVA (REQUERENTE)

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE NETO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

LUCAS MORAES CALLEGARIO (REQUERENTE)

WASHINGTON LUIZ CORADO SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1002433-18.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

ADALGISA EDNA MIRANDA (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 
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transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502403-74.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

ROOSEVELTH FABIANO OLIVEIRA ESCOLASTICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502474-13.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DENEZIO Pio da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500041-02.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

IZABEL MAMORE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1001890-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI APARECIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

PAULO CESAR DE SOUZA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ADRIANO BAPTISTA ANDRELINO (AUTOR(A))

CARLA NATALIA HAAS (AUTOR(A))

DIRCEU APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501308-09.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE RODRIGUES MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501105-47.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

ANDREIA PIMENTA ANDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503845-12.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

NOELEI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502961-46.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO- DETRAN 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502961-46.2015.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA LUIZA DE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO- DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta 

pública realizada, nesta data, às 15: 37 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: 0500901-03.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

MARILENA MARTINS JUNQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505812-92.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

GILBERTO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504695-66.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE CESARIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:08/11/2018 , Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de 

urgência.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001418-14.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

REINALDO CARLOS DE PROCIUNCULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504365-35.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSIAS DE PINHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O 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: 0500300-94.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO (ADVOGADO(A))

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARIA LAURA DE OLIVEIRA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 419 de 656



Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500989-75.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

IVONE PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504802-76.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAES DE LIMA (REQUERENTE)

RUTH AIARDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500962-58.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

PAULO CELIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501346-21.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

GILVAN LEAO ORMOND (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500496-64.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

RONALDO SANTANA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505264-33.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR JOMERSON RODRIGUES DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503773-88.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO (REQUERENTE)

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505164-78.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RACHID MOHAMED RACHID HASSOUN (REQUERENTE)

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002436-70.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DE CASTRO SOUZA (REQUERENTE)

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001411-22.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO BRAZ MARQUES (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505022-74.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

CLEBER BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003196-82.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO LATORRACA (REQUERENTE)

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

08/11/2018, Hora: 11:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, 

etc.Tendo em vista a justificativa apresentada pela parte reclamante no ID 

12155071 - Pág. 1, defere-se a redesignação da audiência de conciliação. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0506135-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PERY TABORELLI DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

DELWISON SEBASTIAO MAIA DA CRUZ (REQUERENTE)

HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500891-90.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

JOAO RAINHO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002099-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

SHEILA CRISTIANE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 08/11/2018, Hora: 12:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001125-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO NEVES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

13/11/2018, Hora: 08:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 
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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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002059-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO (REQUERENTE)

AMIZAEL JOSE CANDIDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002059-31.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIO LUCIO RODRIGUES 

PINHEIRO REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, 

etc. Trata-se de ação anulatória na qual a parte autora pretende seja 

determinado judicialmente o levantamento de impedimento lançado no 

prontuário de veículo de sua propriedade em razão de suposta clonagem 

pois há uma motocicleta com as mesmas características apreendida na 

cidade de Colniza/MT. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para informar quanto ao cumprimento da 

Resolução CONTRAN Nº 670 DE 18/05/2017, publicado no Diário Oficial da 

União de 22 de maio de 2017, e justificar eventual interesse no 

processamento da presente ação, haja vista que para a hipótese de 

clonagem há solução administrativa ao alcance do interessado. 

Notifique-se o representante judicial da autarquia ré para que se 

manifeste, sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela 

provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002091-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

DANIELE PARPINELLI BIFFI (EXEQUENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

13/11/2018 , Hora: 08:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002093-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

DEODATO LUCIO DA FONSECA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:13/11/2018 , Hora:09:00 , 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: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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-48.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

EVALDINO DE MESQUITA (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001795-48.2017.8.11.0001 REQUERENTE: EVALDINO DE MESQUITA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

realizada, nesta data, às 16: 40 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002094-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OBED GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MICHELLY FERNANDA MELCHERT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002094-88.2018.8.11.0001. REQUERENTE: OBED GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. OBED 

GONÇALVES DOS SANTOS ajuizou ação em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, requerendo, urgentemente, sua transferência para uma Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI). Sustenta que “deu entrada na Unidade de 

Pronto Atendimento – UPA Morada do Ouro em 26/08/2018, com suspeita 

de AVE Hemorrágico, encontra-se intubado. Sedado e com ventilação 

mecânica.”. Por conta de tal quadro clínico, a parte autora necessita ser 

imediatamente transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em 

hospital que disponha de condições técnicas para dar suporte ao seu 

caso, sob pena de vir a óbito prematuramente. Em parecer, o Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT informou que há a necessidade de internação em 

UTI, em caráter de urgência. É o breve relato. O artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil preceitua que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A relevância do 

fundamento da demanda (elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito) se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos 

artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público 

por meio de políticas sociais e econômicas a obrigação de garantir o 

acesso à saúde. De igual modo, verifica-se o receio de ineficácia do 

provimento se concedido somente ao final (perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo), mormente o risco de morte da parte autora 

caso não seja realizada a transferência para uma Unidade de Tratamento 

Intensivo. Além disso, por ser medida contra a Fazenda Pública, 

entende-se, excepcionalmente, que a relevância dos fundamentos da 

demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na 

petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer 

o tratamento que a parte autora necessita. Diante do exposto, preenchidos 
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os requisitos legais, DEFERE-SE o pedido de tutela provisória e 

determina-se ao requerido ESTADO DE MATO GROSSO para que 

viabilizem a transferência da parte autora OBED GONÇALVES DOS 

SANTOS, C.N.S. 702.0038.6630.0884, mediante avaliação de risco 

específico para transferência pela equipe que atualmente assiste o 

paciente e autorização médica da unidade na qual se encontra internado, 

caso se apresente viável, para um leito de Unidade de Terapia Intensiva – 

UTI, em hospital que disponha de condições técnicas para tratamento de 

sua patologia, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. Intime-se o 

servidor público que estiver no exercício do seu cargo na Central Estadual 

de Regulação e Regulação Municipal de Saúde, ou outro responsável legal 

para conhecimento e providências, com a urgência que o caso requer. 

Ante as condições clínicas da parte autora, dispensa-se a audiência de 

conciliação. Intime-se a parte autora para juntar aos autos comprovante de 

residência, no prazo de 15 (quinze) dias. Cite-se e intimem-se os 

requeridos para contestarem a ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(Enunciado n° 01 Aprovado XIII Encontro Cuiabá), e, no mesmo prazo, 

trazerem aos autos documentos de que disponham para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Serve a presente 

decisão de mandado, a fim de viabilizar o cumprimento mais ágil da 

presente tutela de urgência. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001308-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA (ADVOGADO(A))

VALDECIR MOREIRA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

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: 

08/11/2018, Hora: 08:30 , 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, por ora, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001308-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA (ADVOGADO(A))

VALDECIR MOREIRA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001308-44.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: VALDECIR MOREIRA DE 

CARVALHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA, na qual se requer "Concessão da tutela 

provisória “inaudita altera pars”, de acordo com o art. 294 e seguintes do 

CPC suspendendo a exigibilidade do crédito tributário nos moldes do art. 

151, V, do CTN;”. O autor sustenta, em síntese, que é produtor rural, 

exerce atividade no município de Alta Floresta/MT e deslocou um trator de 

sua propriedade do Estado do Paraná para o Mato Grosso, mas foi 

autuado pela autoridade fiscal por supostamente não apresentar 

documento fiscal idôneo. Afirma que a ação fiscal é indevida. 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 providencias 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Sabe-se que a suspensão liminar da 

exigibilidade do crédito tributário só é possível quando houver forte 

presunção de razão ao contribuinte, pois o ato administrativo/fiscal goza, 

a princípio, da presunção de legitimidade e legalidade, a qual, embora 

relativa, reclama prova robusta para o afastamento das naturais 

consequências de lançamento administrativo/fiscal. Facultada a 

manifestação prévia do ESTADO DE MATO GROSSO, a PGE aponta que: 

“As informações complementares do referido lançamento fiscal revelam 

que a análise do Danfe 1212 revelou que este documento fiscal é a Nota 

Fiscal de aquisição da máquina no ano de 2010, pelo Sr. Valdecir Moreira 

de Carvalho, no Estado do Paraná, a qual tem como emitente e destinatário 

no Estado do Paraná. Todavia, para a transferência de bem do ativo 

imobilizado do produtor rural para o Estado de Mato Grosso, deveria o 

Autor ter emitido documento fiscal de remessa/venda/transferência para 

este Estado, respeitando o princípio contábil da entidade, providência que 

não se verificou no caso em apreço, pois numa operação interestadual o 

contribuinte do ICMS está obrigado a emitir Nota Fiscal interestadual que 

permita aos Estados de Origem e de destina controlarem as mercadorias 

que circulam em seus territórios.” Desse modo, não se verifica, de plano, 

eventual equívoco da autoridade fiscal haja vista que, aparentemente, o 

bem móvel ingressou no Estado de Mato Grosso sem documento 

apropriado, notadamente porque o documento acostado no ID 13438698 

não cumpre os requisitos legais. Verifica-se, ademais, que há vários 

campos em branco (ilegíveis) no aludido documento, de modo que além de 

preenchida manualmente, o que segundo o requerido infringe o 

regulamento próprio, não é possível sequer identificar a data de emissão e 

outros dados essenciais. Além disso, vê-se que a ação fiscal ocorreu no 

ano de 2014, de modo que não se identifica urgência que impeça 

aguardar-se o julgamento do mérito. Nesse contexto, nessa fase própria 

de cognição não exauriente, não se identificam os requisitos para a 

suspensão pretendida. Ante o exposto, por ora, INDEFERE-SE o pedido de 

tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001529-61.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

JUNOT RUELA PEREIRA (REQUERENTE)

PEDRO CORREA FRANCO (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: 

1001529-61.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JUNOT RUELA PEREIRA 

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: 1002202-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA DE SOUZA GARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002202-54.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LAURA CRISTINA DE SOUZA 

GARCIA DOS SANTOS REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista 
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sua tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se 

à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000593-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (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: 

1000593-36.2017.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDA COSTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Recebem-se os recursos inominados no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Intimem-se as partes recorridas para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Ante a alegação do 

autor de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o 

prejuízo do seu sustento e de sua família, Defere-se os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Após, encaminhe-se à 

Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001051-53.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS SCOFONI FALEIROS (REQUERENTE)

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

MARTA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

1001051-53.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO DE DEUS SCOFONI 

FALEIROS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002896-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE CORREA DE LIMA SANTOS OAB - 523.226.531-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002896-23.2017.8.11.0001 REQUERENTE: DOMINGOS ROSA DE LIMA 

REPRESENTANTE: NILCE CORREA DE LIMA SANTOS REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001605-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO ESTEVAO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO (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: 

1001605-28.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ORIVALDO ESTEVAO DOS 

SANTOS JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora requer “(...) b) a 

antecipação provisória da tutela de urgência, a ser concedida inaudita 

altera pars, no sentido de determinar a imediata a SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO de ORIVALDO ESTEVÃO DOS 

SANTOS JUNIOR do suposto inadimplemento, respectivamente aos valores 

constantes no PAD 409492/2015 no valor de R$ 1.956,67 (...)”. A parte 

requerente aduz que pretende a “anulação do Processo Administrativo nº 

409492/2015 (documento 6), por violação ao princípio da ampla defesa e 

do contraditório” , haja vista que não foi regularmente intimado da 

instauração, mas anuiu à pena fixada em razão de que, no início do ano 

letivo, a consulta para sua atribuição para exercer o magistério estaria 

vinculada à aceitação do débito. Instado a se manifestar, o Estado de Mato 

Grosso postulou a não concessão da tutela e apresentou documentos. 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. No caso, a parte requerente não se desincumbiu do 

ônus de comprovar, de plano, a irregularidade da cobrança uma vez que 

os documentos contidos no id 13706353, acostados pelo Estado de Mato 

Grosso, denotam que não houve desconto salarial nos meses de 

fevereiro, março e abril/2018. Além disso, o processo administrativo que 

deu origem ao débito posteriormente confessado e que origina o desconto 

em folha de pagamento não é oriundo de penalidade de natureza 

disciplinar como anunciado na preambular, mas se trata de requerimento 

administrativo de iniciativa do próprio autor, o qual requereu pagamento de 

supostos direitos funcionais em razão de seu “desligamento” do serviço 

público, conforme se extrai do documento de pag. 17 do id 13706353, 

n o t a d a m e n t e  p o r q u e  “ ( . . . ) o  m a n d a d o  d e  s e g u r a n ç a 

n.º0005384-52.2011.8.11.0041 que dava condição para manter no cargo 

de professor - foi cassado”. O cotejo dos fatos narrados na petição inicial 

com as provas que aportaram não permite identificar a verossimilhança da 

alegação de erro da administração de modo a autorizar, nessa fase 

primária, de cognição não exauriente, a suspensão de ato administrativo 

acobertado pela presunção de legitimidade. O conjunto probatório mais 

claro que se formará ao longo da instrução permitirá a analise mais 

precisa acerca das alegações. Indefere-se o requerimento de inversão do 

ônus da prova porque não se admite contra a Fazenda Pública, face à 

incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas tanto no 

CPC revogado quanto no CPC/2015, porquanto milita presunção (ainda que 

relativa) de legalidade e legitimidade dos atos em favor da Fazenda 

Pública, de forma que o ônus da prova fica atribuído àquele que não 

possui a presunção, e não o contrário, sob pena de subversão do sistema 

legal de proteção ao direito indisponível, que decorre do princípio maior da 

supremacia do interesse público sobre o privado. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. Dispensa-se a 

audiência de conciliação, com amparo no enunciado 1, por se tratar de 

matéria que não permite composição. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para contestar no prazo de 30 dias e 

apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009, especialmente a ficha 

funcional do requerente identificando todos os vínculos (de quaisquer 

natureza)estabelecidos com o Estado de Mato Grosso. Após, intime-se o 

autor para querendo impugnar a contestação, no prazo de 15 dias e 

esclarecer ao juízo se houve rompimento do vínculo com o réu bem como 

as circunstâncias do requerimento formulado (pag. 17 do id 13706353). 
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Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002687-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE SANCHES AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002687-54.2017.8.11.0001 REQUERENTE: CAROLINE SANCHES AGUIAR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032712-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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 Numero do Processo: 

1032712-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUCIANA DE CAMPOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO GOVERNO DO 

ESTADO Vistos, etc. Promova a secretaria a regularização no sistema PJe 

do polo passivo da ação para fazer constar como réu apenas o ESTADO 

DE MATO GROSSO, bem como retifique a classe processual e o assunto 

(ação de cobrança) . Ratifica-se a decisão de ID 12514736 e reitera-se a 

determinação para que a parte autora colacione aos autos “planilha 

demonstrativa de cálculo atualizada referente às verbas pleiteadas e 

indique a carreira e o cargo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do nos termos do art. 257 do 

CPC.”, haja vista que a emenda de ID 14821406 não apresentou a planilha 

demonstrativa de cálculo, conforme determinado. Além disso, o pedido 

deve ser compatibilizado com o cálculo apresentado e quantificado 

monetariamente, sob pena de extinção, haja vista que nos juizados não se 

admite liquidação de sentença. Observe ainda a parte autora a 

necessidade de compatibilizar o valor da causa ao proveito econômico 

total pretendido e ao teto dos juizados. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001828-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LAURO JOSE DA MATA (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 SENTENÇA Número do Processo: 

1001828-38.2017.8.11.0001 REQUERENTE: BALTAZAR FREITAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pelo requerente em face da decisão 

proferida no ID. 10075177, sob o fundamento de que como não foi intimado 

para audiência de conciliação, razão pela qual deve ser afastada a 

condenação pela contumácia. Acrescenta-se que, o fato do embargante 

se declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a 

condenação ao pagamento das custas processuais. Não tendo ele 

comparecido à sessão de conciliação sem apresentar qualquer 

justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a extinção do processo e 

condenação ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 

28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. A condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE tem natureza de punição da parte ausente, por isso 

não há como ser afastada em razão da concessão da gratuidade justiça. 

Nesse enfoque, verifica-se que os embargos foram interpostos com a 

finalidade de modificar a sentença, o que não é possível na via recursal 

utilizada, especialmente porque não resta evidenciado qualquer dos 

elementos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Ante o 

exposto, CONHECE-SE, MAS REJEITA-SE os presentes embargos de 

declaração. Publicada no Pje. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002123-12.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA PEREIRA DE BRITO (EXEQUENTE)

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002123-12.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ILDA PEREIRA DE BRITO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 57.896,87 (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e 

oitenta e sete centavos), correspondente ao valor da condenação e 

honorários sucumbenciais, segundo planilha juntada no ID 11545915. O 

Estado manifestou pela concordância com os cálculos apresentados e 

prosseguimento da execução (Id. 12637622). In casu, a Turma Recursal 

Única fixou honorários sucumbenciais em 10% (quinze por cento), já 

calculado no valor acima especificado. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 57.896,87 (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis 

reais e oitenta e sete centavos), compreendendo o valor da condenação 

(R$ 52.633,52) e honorários sucumbenciais (R$ 5.263,35). No que tange 

ao pedido de destaque dos honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 

do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação 

ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam 

verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de 

agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503200-84.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

GILZA MARIA ARAUJO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 
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0503200-84.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: GILZA MARIA ARAUJO DOS 

SANTOS EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). GILZA MARIA ARAUJO DOS SANTOS 

propôs execução de título judicial, na qual a parte exequente postula o 

pagamento de quantia certa determinada em sentença, no valor atualizado 

de R$13.213,80 (treze mil, duzentos e treze reais e oitenta centavos) – Id. 

11348249, 11348262, 11348274 e 11348280. De acordo com o Enunciado 

3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A execução 

de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública 

segue o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos 

nos próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte executada concorda com o valor 

indicado pela parte exequente (id. 12414208). In casu, a Turma Recursal 

Única fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento), já 

calculado no valor acima especificado. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor total de R$13.213,80 (treze mil, duzentos e treze reais e 

oitenta centavos) e o correspondente a 10 % referente aos honorários 

sucumbenciais. Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação 

aos honorários. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. E, 

após, arquive-se com a baixa necessária. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJe. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503480-21.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

EDJALMA DA COSTA E SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503480-21.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: EDJALMA DA COSTA E SILVA 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 2.453,72 (dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e 

dois centavos), conforme planilha de cálculo id. 11343533. Citado, o 

Executado não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 

11343533) apresentada pela parte exequente está em consonância com a 

sentença. Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado 

pela parte autora antes da intimação da parte executada, in casu, o id. 

11343533, pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 2.453,72 (dois mil quatrocentos e 

cinquenta e três reais e setenta e dois centavos). Cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47, do STF, em relação aos honorários. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504262-62.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NOBRE DA SILVA (EXEQUENTE)

ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504262-62.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: RAIMUNDA NOBRE DA SILVA 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 11.639,39 (onze mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e nove 

centavos), conforme planilha de cálculo ID 11186142. Citado, o executado 

apresentou Embargos à Execução alegando erro na atualização do 

montante. Passa-se à decisão. Analisando a sentença/acordão, vê-se que 

o executado foi condenado a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) acrescido 

de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança, conforme cálculo juntado pelo 

exequente no ID 11186142. A alegação de erro deveria vir municiada com 

o calculo e valores que a Fazenda Pública entende corretos, o que não 

ocorreu razão pela qual deixa-se de acolher a alegação do executado. 

Registra-se que deve ser considerado o cálculo apresentado pela parte 

autora antes da intimação da parte executada, in casu, o id. 11186142, 

pois a partir daí tem-se a preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$ 11.639,39 (onze mil seiscentos e trinta e nove reais 

e trinta e nove centavos). No que tange ao pedido de destaque de 

honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os 

honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 

montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 

alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou 

requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 

créditos dessa natureza." Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000446-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

JOSE JANUARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000446-73.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE JANUARIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

Aduz a parte autora, em síntese, que é servidor público aposentado por 

invalidez e vem sofrendo descontos de contribuição previdenciária sobre 

o total que excede ao limite máximo da previdência social, e não sobre o 

montante que extrapola o dobro do teto. Requer seja declarado o seu 

direito de ser descontado o montante que supere o dobro do teto e a 

restituição dos valores descontados a maior. Citado, os requeridos 

apresentaram contestação. A audiência de conciliação foi dispensada. - 

DO MÉRITO A contribuição sobre os proventos de aposentadorias e 

pensões está regulamentada no § 21, do art. 40, da Constituição Federal, 
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nos seguintes moldes: Art. 40. (...) § 18. Incidirá contribuição sobre os 

proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que 

trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, 

com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de 

cargos efetivos. (...) § 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo 

incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de 

pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 

desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de 

doença incapacitante. Destarte, o § 21 estabelece uma espécie de 

exceção ao § 18 aos portadores de doenças incapacitantes, devendo ser 

calculada a contribuição previdenciária apenas sobre os valores que 

superem o dobro do limite máximo do teto do RGPS. É a jurisprudência: 

AGRAVO REGIMENTAL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DA APOSENTADORIA — SERVIDOR 

ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE — NÃO OBSERVÂNCIA DO 

TETO CONSTITUCIONAL — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — APLICAÇÃO — DECISÃO 

UNIPESSOAL DO RELATOR — MANUTENÇÃO. Em consonância com o 

entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a 

contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido 

de doença incapacitante do rol previsto no artigo 213, I, § 1º, da Lei 

Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, 

incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo 

estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, 

conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Portanto, é de rigor a manutenção de decisão agravada que deferiu 

a segurança. Recurso não provido. (TJMT - AgR 178434/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 

15/02/2016). A Lei Complementar nº 202/2004 (alterada pelas leis 

complementares nº 254/06, 268/07, 479/12, 524/14) dispõe sobre a 

contribuição previdenciária dos servidores públicos civil e militares ativos, 

inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e estabelece no art. 2º 

que: Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio 

do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato 

Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 

149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 

41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos 

seguintes percentuais: I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos 

servidores civis e militares em atividade; II - 11% (onze por cento) da 

parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma 

e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios 

previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 

201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC 479/12). g.n. III - 

(revogado) LC 479/12 IV - 11% (onze por cento) da parcela dos 

proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão 

que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios 

previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o 

Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de 

doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 

524/14) § 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, 

das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus 

servidores ativos, inativos e pensionistas. (Represtinado pela LC 268/07) 

§ 2º Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos 

servidores ativos, inativos e dos pensionistas. § 3º Para efeito de aferição 

das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo 

prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. § 4° Para efeito do 

disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, 

consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 

6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que 

impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, 

devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato 

Grosso. (Acrescentado pela LC 524/14) A parte autora demonstrou ser 

aposentado por invalidez. Portanto, faz jus a declaração do direito e ao 

recebimento dos valores cobrados a maior dos períodos de março de 

2013 a setembro de 2017. Nos casos de repetição de indébito de natureza 

tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos 

mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos 

tributários, ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento 

indevido e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Quanto ao 

índice, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 

mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração. Frisa-se que, o 

presente entendimento se coaduna com a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “(...) Sobre 

o indébito incide correção monetária com base no IGP-DI e juros moratórios 

à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 

7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.”(Ap 

13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). Diante do exposto, 

JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR o direito da parte 

autora ao desconto da contribuição previdenciária apenas sobre os 

valores que superem o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime 

Geral da Previdência Social; e CONDENAR os requeridos e a restituírem os 

respectivos valores, devendo o ESTADO DE MATO GROSSO restituir o 

valor correspondente ao período de março de 2013 a dezembro de 2014, 

e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV ao período de janeiro de 

2015 a setembro de 2017, acrescidos de correção monetária pelo Índice 

Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interno (IGP-DI/FGV) desde o 

desembolso e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado,respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09 e 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá, 24 de agosto de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000135-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

LAIR MARIA JOSE CALDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000135-82.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LAIR MARIA JOSE CALDEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Aduz a parte 

autora, em síntese, que é servidor público aposentado por invalidez e vem 

sofrendo descontos de contribuição previdenciária sobre o total que 

excede ao limite máximo da previdência social, e não sobre o montante 

que extrapola o dobro do teto. Requer seja declarado o seu direito de ser 

descontado o montante que supere o dobro do teto e a restituição dos 

valores descontados a maior. Citados, os requeridos apresentaram 

contestação, mas não compareceram à audiência de conciliação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Verifica-se que se trata de 

pedido de restituição de contribuição previdenciária que abrange o período 

posterior a janeiro/2015, relativo ao servidor aposentado. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 (dispõe sobre a criação do Mato 

Grosso Previdência – MTPREV) estabelece que a MT PREV é entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial – MT PREV, e competente para 

responder pelas seguintes matérias: Art. 2º A MTPREV, na qualidade de 

Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado 

de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: I - a gestão do Regime 

Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados 
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constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato 

Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, 

dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério 

Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o pagamento e 

a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário; III - 

a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de reserva 

remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem como pensão 

por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação dos recursos 

e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT; V - o 

gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados; VI - a 

manutenção permanente do cadastro individualizado dos servidores civis 

e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas; VII - a compensação financeira entre o Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso e o Regime Geral 

de Previdência Social, bem como os demais Regimes Próprios de 

Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores civis e 

militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas. Portanto, a MTPREV possui personalidade jurídica própria e 

distinta da entidade estatal a qual está vinculada, razão pela qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da lei complementar aos 

01/01/2015 (art. 57), como no caso dos autos. Desta forma, 

RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sendo 

atribuída a responsabilidade apenas do MTPREV. - DO MÉRITO A 

contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões está 

regulamentada no § 21, do art. 40, da Constituição Federal, nos seguintes 

moldes: Art. 40. (...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de 

aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo 

que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 

geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao 

estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (...) § 21. A 

contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as 

parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o 

dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o 

beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. 

Destarte, o § 21 estabelece uma espécie de exceção ao § 18 aos 

portadores de doenças incapacitantes, devendo ser calculada a 

contribuição previdenciária apenas sobre os valores que superem o dobro 

do limite máximo do teto do RGPS. É a jurisprudência: AGRAVO 

REGIMENTAL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DA APOSENTADORIA — SERVIDOR 

ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE — NÃO OBSERVÂNCIA DO 

TETO CONSTITUCIONAL — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — APLICAÇÃO — DECISÃO 

UNIPESSOAL DO RELATOR — MANUTENÇÃO. Em consonância com o 

entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a 

contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido 

de doença incapacitante do rol previsto no artigo 213, I, § 1º, da Lei 

Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, 

incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo 

estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, 

conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Portanto, é de rigor a manutenção de decisão agravada que deferiu 

a segurança. Recurso não provido. (TJMT - AgR 178434/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 

15/02/2016). A Lei Complementar nº 202/2004 (alterada pelas leis 

complementares nº 254/06, 268/07, 479/12, 524/14) dispõe sobre a 

contribuição previdenciária dos servidores públicos civil e militares ativos, 

inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e estabelece no art. 2º 

que: Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio 

do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato 

Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 

149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 

41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos 

seguintes percentuais: I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos 

servidores civis e militares em atividade; II - 11% (onze por cento) da 

parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma 

e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios 

previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 

201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC 479/12). g.n. III - 

(revogado) LC 479/12 IV - 11% (onze por cento) da parcela dos 

proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão 

que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios 

previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o 

Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de 

doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 

524/14) § 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, 

das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus 

servidores ativos, inativos e pensionistas. (Represtinado pela LC 268/07) 

§ 2º Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos 

servidores ativos, inativos e dos pensionistas. § 3º Para efeito de aferição 

das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo 

prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. § 4° Para efeito do 

disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, 

consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 

6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que 

impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, 

devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato 

Grosso. (Acrescentado pela LC 524/14) A parte autora demonstrou ser 

aposentado por invalidez. Portanto, faz jus a declaração do direito e ao 

recebimento dos valores cobrados a maior nos períodos de 03/2016 a 

12/2017 (Id. 11496040 a 11496062). Nos casos de repetição de indébito 

de natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a 

aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige 

seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária incide a partir do 

pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. 

Quanto ao índice, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos 

de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração. 

Frisa-se que, o presente entendimento se coaduna com a jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“(...) Sobre o indébito incide correção monetária com base no IGP-DI e 

juros moratórios à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 e 44 da 

Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 

7.900/03.”(Ap 13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). 

Diante do exposto, Desta forma, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do 

Estado de Mato Grosso para a pretensão posterior a janeiro de 2015, 

sendo atribuída a responsabilidade apenas ao MTPREV; e JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido para DECLARAR o direito da parte autora ao 

desconto da contribuição previdenciária apenas sobre os valores que 

superem o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da 

Previdência Social e CONDENAR o requerido a restituir os respectivos 

valores do período de março de 2016 até dezembro de 2017, acrescidos 

de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora 

equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 

da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09 e EXTINGUE-SE o processo, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá, 24 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001575-84.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA SILVA MAIA (EXEQUENTE)

MARIOMARCIO MAIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1001575-84.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: NEIDE DA SILVA MAIA 
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EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela requerente em face da decisão proferida no ID. 

11182072, sob o fundamento de que houve omissão a "respeito de fatos 

essenciais e documentos". Vê-se que o presente processo executivo foi 

protocolado no ano de 2016 com o escopo de pretender o recebimento da 

Certidão de Crédito nº 1.1.099.542-2, emitida há mais de cinco anos, não 

havendo que se falar em omissão. Desse modo, verifica-se que os 

embargos foram interpostos com a finalidade de modificar a sentença, o 

que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não 

resta evidenciada qualquer omissão, conforme descrito no art. 1.022, do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHECE-SE, MAS REJEITA-SE 

os presentes embargos de declaração. Publicada no Pje. Intimem-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ (ADVOGADO(A))

LEONIDAS DUCTRA RIBEIRO (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 SENTENÇA Número do Processo: 

1000056-06.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LEONIDAS DUCTRA RIBEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se os 

presentes embargos de declaração uma vez que preenchidos os seus 

pressupostos de admissibilidade. Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pelo requerente em face da decisão proferida no ID. 

11475613, sob o fundamento de que houve omissão em relação à 

remessa dos autos ao juízo competente. Considerando que a aplicação do 

CPC é subsidiária ao regramento dos juizados especiais, não há que se 

falar em omissão, eis que foi aplicada a legislação especial. Desse modo, 

verifica-se que os embargos foram interpostos com a finalidade de 

modificar a sentença, o que não é possível na via recursal utilizada, 

especialmente porque não resta evidenciada qualquer omissão, conforme 

descrito no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, 

CONHECE-SE, MAS REJEITA-SE os presentes embargos de declaração. 

Publicada no Pje. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503256-83.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

EDNA FILIPALDI CORREA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503256-83.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: EDNA FILIPALDI CORREA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). EDNA FILIPALDI 

CORREA propôs execução de título judicial, na qual a parte exequente 

postula o pagamento de quantia certa determinada em sentença, no valor 

atualizado de R$ 8.065,35 (oito mil, sessenta e cinco reais e trinta e cinco 

centavos), conforme o cálculo em anexo – Id. 12087013 – Pág.3. De 

acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Mato Grosso “A execução de título extrajudicial e judicial no Juizado 

Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 910 do CPC/15, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO 

NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV ENCONTRO – CUIABÁ).” A parte 

executada concorda com o valor indicado pela parte exequente (id. 

13030241). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de R$ 

8.065,35 (oito mil, sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). No 

que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza."Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Após, arquive-se com a baixa necessária. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 28 de agosto 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022122-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO IBANHES (REQUERENTE)

Marcelo Turcato (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1022122-88.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PAULO IBANHES REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pelo requerente em face da decisão 

proferida no ID. 11037914, sob o argumento de que como desistiu do 

processo antes da audiência de conciliação é incabível a condenação em 

custas processuais. Nesse enfoque, compulsando os autos, observa-se 

que, de fato a decisão merece reparos, na medida em que houve 

manifestação expressa sobre esse ponto. Desta feita, RECEBE-SE E 

ACOLHE-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do 

art. 1.022, do CPC, para sanar o equívoco da sentença, passando-se a ter 

a seguinte redação: “(...) Relatório dispensado por força do disposto no 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora antes da audiência de 

conciliação no qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da 

lide. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da 

formalização da angularização processual, deve-se buscar a anuência da 

parte requerida em relação ao mencionado pedido de desistência. No 

entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis 

estabelece que: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao 

Juizado da Fazenda Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda 

Pública, que estabelece que: “Aplicam-se aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora para que 

produza os jurídicos e legais efeitos e, de consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Republique-se no Pje.” Intimem-se. 

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Decisão

NÚMERO ÚNICO/CIA: 0721249-47.2018.8.11.0003

 VISTO.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por Maria Pereira dos Santos Filha, matrícula nº 2948, 

Técnico Judiciário, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com lotação 
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nesta Comarca de Rondonópolis-MT, em relação ao quinquênio de 

25.03.2013 a 25.03.2018.

 Depreende-se dos autos que no período incidente ao benefício requerido 

foi respeitado o disposto no artigo 110 da Lei complementar 04/90, não 

houve falta injustificada, bem como não há incidência de processo 

administrativo ou sindicância à requerente, que atualmente está em pleno 

exercício de suas funções.

 É o suficiente a relatar.

 Decido.

 O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, in verbis:

 “Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...)

 § 1° (...)

 § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

 Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

 I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

 II - afastar-se do cargo em virtude de:

 a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

 b) licença para tratar de interesses particulares;

 c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

 d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Parágrafo único.

 As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas.”

 No presente caso, verifico que a requerente faz jus ao benefício, que 

preencheu o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

 Pelo exposto, DEFIRO o pleito, concedo 03 (três) meses de licença-prêmio 

por assiduidade a servidora Maria Pereira dos Santos Filha, matrícula nº 

2948, Técnico Judiciário, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com 

lotação nesta Comarca de Rondonópolis-MT, em relação ao quinquênio de 

25.03.2013 a 25.03.2018 , condicionando o usufruto à conveniência do 

serviço.

 Expeça-se o necessário, em seguida, arquivem-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

Francisco Rogério Barros

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414217 Nr: 9874-42.2008.811.0003

 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: RONALDO MACHADO TRINDADE, MARIA JOSE BISPO 

GOMES TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA PIMENTEL JACOBINA, 

ANTONIO MARIANO JACOBINA NETO, ALFREDO MIGUEL SABÓ, REGINA 

CELIA ROBERTO SABÓ, NAZIH MELHEM HAMZE, NAJIA E-AMAR HANZE, 

CARLOS IHAMBER HUGUENEY D REZENDE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, ANA 

LARA MANIA LORDANI REZENDE, ZAHIA ANIS ABOU DIAB, SAMIR 

MELHEM HAMZE, SALIM TABET HAMZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, 

PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15615

 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$ 

347,67 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.: 700353 Nr: 8324-07.2011.811.0003

 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: MARIA GORETI BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 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 a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

173,22 e Taxa Judiciária no valor R$ 68,11 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 76,43 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.: 735315 Nr: 14923-88.2013.811.0003

 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: MARTA GOMES PINHEIRO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL TRANSPORTES AEREOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENÍCIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15.525/MT, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 

5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Vinicius Costa 

Pereira - OAB:84.367-RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 430 de 656



devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, o procurador 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439575 Nr: 8242-10.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL REZENDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICOLLI TELECOM COMERCIO E PRESTACAO 

DE SERVICOS EM APARELHOS CELULARES LTDA, TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846-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 do valor de R$ 173,00 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, o procurador 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820055 Nr: 2950-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHEVERSON DO NASCIMENTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 19023A

 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.: 764785 Nr: 15713-38.2014.811.0003

 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: HEMERSON HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/SP 192.649

 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$ 

1.904,60 e Taxa Judiciária no valor R$ 1.950,00 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.: 433630 Nr: 2296-57.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERTEL COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 

MUTUO DOS TELEFONICOS DO ESTADO DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENINA MORAES DE SOUZA, ELIOMAR 

OLIVEIRA E SILVA, ERNANES SOARES MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACILIO PERON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA - OAB:, VANDERLEI CHILANTE - OAB:

 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$ 

71,19 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 77,24 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404669 Nr: 431-67.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA GRAFICA UNIAO LTDA, ADRIA 

MUNIZ DE CARVALHO, DINALVA SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JOAO PEDRO 

DE DEUS NETO - OAB:RO/1606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 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 pagamento do valor de R$ 125,00 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 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 de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758741 Nr: 12589-47.2014.811.0003

 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: EDILENE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ÂNGELO 

BERNADINO MENDONÇA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/OAB/MT, ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/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$ 

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.: 429700 Nr: 11740-51.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANDRE MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A, RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, LUCIANO DA SILVA BURATTO - 

OAB:179.235 /SP

 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 pagamento do valor de R$189,78 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 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 de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729187 Nr: 9904-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-A OAB/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$ 

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.: 790713 Nr: 10503-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 
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FERREIRA - OAB:MT14.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640

 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 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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.: 448446 Nr: 3625-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PHELIPE NOVAIS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO FERREIRA ROCHA 

- OAB:12218/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-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$ 

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$ 319,34 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.: 711818 Nr: 6849-79.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA - NATALICIO APARECIDO 

GASQUES SUARES, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento do valor de R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

esclarecendo que, 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 de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706450 Nr: 1165-76.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/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$ 

4.032,29 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 18,07 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.: 743423 Nr: 4035-26.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES CELESTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA 

(SUPERMERCADO BIG MASTER), OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PENA DE MOURA 

FRANCA - OAB:OAB/SP138190, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:OAB/MT8447B

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423010 Nr: 5193-92.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIVAL IGNACIO CARNEIRO COMERCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:OAB 17528

 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$ 

220,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 180,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 36,13 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329170 Nr: 916-09.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 916-09.2004.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: GILSON SANTOS DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Gilson Santos de Oliveira, Cpf: 

11235748120, Rg: 109499 SSP MT, brasileiro(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 456,52

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 134,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720911 Nr: 1943-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRONER MOTO PEÇAS LTDA, WILSON JOSE 

DA SILVA, VALMIR VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 1943-12.2013.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: KRONER MOTO PEÇAS LTDA e WILSON JOSE DA 

SILVA e VALMIR VIEIRA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Valmir Vieira da Silva, Cpf: 

18146007104, brasileiro(a) atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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, 
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agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 134,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358397 Nr: 11577-13.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENY MARIA MILHOMEN DA SILVA E MANFRED 

BAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11577-13.2005.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ENY MARIA MILHOMEN DA SILVA E MANFRED BAAD

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Eny Maria Milhomen da Silva e Manfred 

Baad, Cpf: 34550780100, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 346,87

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 134,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284482 Nr: 234-25.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARID SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 234-25.2002.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: FARID SAAD

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Farid Saad, brasileiro, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 492,64

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 264,16

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 98,95

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329776 Nr: 1378-63.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CISINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 1378-63.2004.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ANTONIO CISINO DO NASCIMENTO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Antonio Cisino do Nascimento, Cpf: 

38474506115, Rg: 534.245 SSP MT , técnico em contabilidade, atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 523,61

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,86

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711239 Nr: 6238-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORDIESEL COM DERIVADOS PETROLEO 

LTDA, ELIS PISTORI, THAISE CRISTINA PRADOS FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 6238-29.2012.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: FORDIESEL COM DERIVADOS PETROLEO LTDA e 

ELIS PISTORI e THAISE CRISTINA PRADOS FORTE

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Elis Pistori, Cpf: 70565597868, Rg: 

13.665.165 SSP SP Filiação: Erculano Pistori e Maria Padoan, data de 

nascimento: 06/12/1942, brasileiro(a), natural de Birigui-SP, divorciado(a), 

empresaria, Executados(as): Fordiesel Com Derivados Petroleo Ltda, 

CNPJ: 01306896000102, brasileiro(a) e Executados(as): Thaise Cristina 

Prados Forte, Cpf: 73674583100, Rg: 1452517-8 SSP MT, todos 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 134,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419390 Nr: 1707-02.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELMA BUENO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MANUEL PATATAS, MARIA DE JESUS 

DAS DORES ALVES CARVALHO PATATAS, MAGNALDO LUIZ DIAS, 

FRANCISCA DIAS SILVA, BERENICE BARBOSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIA MARINA SILVA PROENCA - 

OAB:MT/12.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 1707-02.2009.811.0003

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: IDELMA BUENO FERNANDES

PARTE REQUERIDA: JORGE MANUEL PATATAS e MARIA DE JESUS DAS 

DORES ALVES CARVALHO PATATAS e MAGNALDO LUIZ DIAS e 

FRANCISCA DIAS SILVA e BERENICE BARBOSA LIMA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Jorge Manuel Patatas, Cpf: 87280710859, 

Rg: 9.761.401 DOPS SP brasileiro(a), representante comercial, atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

Requerido(a): Maria de Jesus das Dores Alves Carvalho Patatas, 

brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 
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Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 352,22

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 134,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740404 Nr: 2245-07.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY CASEMIRO SARTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO S/A COMERCIO DE PNEUS PNEUMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:OAB/PR 20.906, PATRÍCIA PASSONI DONATO - OAB:OAB/PR 

65728

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 2245-07.2014.811.0003

ESPÉCIE: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SADY CASEMIRO SARTOR

PARTE REQUERIDA: RIBEIRO S/A COMERCIO DE PNEUS PNEUMAR

INTIMANDO(A, S): Embargante: SADY CASEMIRO SARTOR, RG nº 

2.233.718-1 e CPF/MF nº 285.335.939-53, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme 

Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400066 Nr: 13617-94.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMI GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 13617-94.2007.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: JOSEMI GOMES DE ARAUJO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Josemi Gomes de Araujo, Cpf: 

40667510168 , brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 132,08

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721495 Nr: 2517-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 2517-35.2013.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: CLAUDIO BISPO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Claudio Bispo, Cpf: 36540943172, Rg: 

41803-1 SSP MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 340,45

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 132,08

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291357 Nr: 5822-13.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 5822-13.2002.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: NELSON BATISTA DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Nelson Batista dos Santos, Cpf: 09096183134, 

Rg: 254.262 SSP MT, brasileiro(a), casado(a), comerciante, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 173,90

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713919 Nr: 9068-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORDINA SOUZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 9068-65.2012.811.0003

ESPÉCIE: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JORDINA SOUZA DE ALMEIDA

PARTE REQUERIDA: MARCILENE ALVES DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Marcilene Alves de Oliveira, CPF/MF nº 

055.847.431-43, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 341,12

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 277,00

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354707 Nr: 9701-23.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 9701-23.2005.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: NELSON BATISTA DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Nelson Batista dos Santos, Cpf: 

09096183134, Rg: 254.262 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

comerciante, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 171,00

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100420 Nr: 12303-94.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOBRAZ MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 12303-94.1999.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: RONDOBRAZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Rondobraz Materiais Para Construcao 

Ltda, CNPJ: 36890341000127Inscrição Estadual: 13137810-4, brasileiro(a), 

Endereço: Av. Presidente Médice, 3400, Bairro: Vila Salmen, Cidade: 

Rondonópolis-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 543,09

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 264,16

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 223,63

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 444251 Nr: 12920-68.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBALBINOTT TRANSPORTES LTDA, 

ELISANGELA DA SILVA BANDINI, PEDRO OSVALDO BALBINOTT, GLACIR 

CONCEICAO BALBINOTT, JULIANO BALBINOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 Considerando o lapso temporal do petitório de fls. 155 do exequente, no 

qual requeria dilação de prazo, impulsiono os presentes autos para 

intimação do advogado do exequente para no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 297121 Nr: 11971-25.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METRO 3 CONST. INCORP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MOURA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA INÊS MECENAS DO 

CARMO - OAB:5.852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:MT/11.464

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro CENTRO na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento, sendo feita através do site 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707126 Nr: 1877-66.2012.811.0003

 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): CLAYTON COSTA SOARES ME, NALVA NILTA 

DE SOUZA BARROS MELO, RIVIAN FERREIRA DIAS

 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: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 173.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727485 Nr: 8357-26.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA LEMOS VILELA CABETTE, NNCF, 

SHIRLEI MESQUITA SANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Intimação do advogado do requerido para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 166/167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 725818 Nr: 6775-88.2013.811.0003

 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: CASSIA MARIA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AIRES COUTO - 

OAB:16228/MT, LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:OAB/S103.587, JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP152165

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto aos petitórios de fls. 376/384 e 385/386.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 431768 Nr: 429-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID WENER ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

quanto a defesa apresentada em fls. 113/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 413895 Nr: 9577-35.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/9977 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto ao 

retorno de ofício de fl. 252.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 795231 Nr: 12488-73.2015.811.0003

 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: ODETE APARECIDA FABIANO, KERLLY APARECIDA 

FABIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL (BB SEGUROS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por Odete 

Aparecida Fabiano e Outra, assim, via de consequência, mantenho a 

decisão (fls.113/115v), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,27/agosto/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707978 Nr: 2804-32.2012.811.0003

 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: LEONARDO MARIANO AFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE BRAMBILLA, THIAGO GONÇALVES, 

JIOCASTA CASSIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 2804-32.2012

Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais

Autor: Leonardo Mariano Afonso.

Réus: Felipe Brambilla, Thiago Gonçalves e Jiocasta Cassiano da Silva.

Vistos, etc...

LEONARDO MARIANO AFONSO, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente ação de “Indenização por Danos Morais e 

Materiais” em desfavor de FELIPE BRAMBILLA, THIAGO GONÇALVES E 

JIOCASTA CASSIANO DA SILVA, devidamente qualificados, tendo a parte 

autora abandonado a causa por mais de (30) trinta dias e após 

devidamente intimada a dar andamento ao feito, não o fez, como se pode 

verificar pelos elementos contidos no processo, vindo-me os autos 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

A parte foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento no feito, 

suprindo a falha nele existente, mas deixara que se escoasse o prazo 

assinado, sem qualquer manifestação, conforme se pode verificar pela 

certidão acostada à (fl.124) 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 LEONARDO MARIANO 

AFONSO, em desfavor de FELIPE BRAMBILLA, THIAGO GONÇALVES E 

JIOCASTA CASSIANO DA SILVA, todos com qualificação nos autos e, o 

faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e §2º, ambos 

do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, devendo ser observado, no caso, o disposto no 

artigo 98, §3º do códex legal.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após feitas as 
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anotações de estilo, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 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.: 291582 Nr: 6054-25.2002.811.0003

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, IBEL 

INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO DE ÓLEO LTDA, BIAL BONFIM 

INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT, ANTONIO MARTELO JUNIOR - OAB:6.370/MT, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

devolução de ofício de fls. 486/491

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715262 Nr: 10527-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO REZENDE CHAVES

 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: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:

 Do advogado da parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar quanto os documentos fornecidos pelo convênio Bacenjud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807156 Nr: 17069-34.2015.811.0003

 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: JACONIAS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestarem quanto ao 

laudo pericial de fls. 186/191

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726298 Nr: 7233-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICLENE CASTRO DOS SANTOS -ME ( TACO 

FORT), NICLENE CASTRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MS/6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707877 Nr: 2697-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE BALBINOTTI MASIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo legal, uma vez que houve o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737365 Nr: 236-72.2014.811.0003

 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: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A 

EDUCAR LTDA, OLAVO BILAC DE PAULA, LIA TERESINHA LANGE DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl.264.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450267 Nr: 5447-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO ALBERTO FERREIRA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:OAB/MT6735

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 250/251.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747408 Nr: 6408-30.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMINDO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER RODRIGUES CHAVES, MARCOS 

FRATARI CHAVES, WALTER RODRIGUES CHAVES, MARCOS FRATARI 

CHAVES, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER VICTORIO, 

ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, MARIA CONCEICAO GAIÃO 

CHAVES, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, WALKYRIA LEAO FERREIRA, 

WALKYRIA LEAO FERREIRA, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER 

VICTORIO, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, ROSEMARY MALUF 

FECHENER VICTÓRIO, LIGIA DE SOUSA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos 

autos o endereço atualizado dos réus/confinantes para a devida 

regularização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 387162 Nr: 851-09.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR, LUCIANA 

PALMIERI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA PALMIERI PEREIRA - 

OAB:OAB MT 8064
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Considerando o lapso temporal da petição de fls. 591 do exequente no 

qual requer dilação de prazo para manifestar-se nos autos, impulsiono os 

autos para intimação do mesmo, para no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias manifestar-se nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 773403 Nr: 3727-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA ASTUTTI DELGADO SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CÂNDIDA SILVA 

FERREIRA - OAB:MT P697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 779940 Nr: 6181-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA SOUZA SANTOS, SAMUEL SOUZA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTAK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, requerer o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 796833 Nr: 13071-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NOBORU KOJIMA, VALDIRENE DE OLIVEIRA 

KOJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 13071-58.2015

Ação: Embargos do Devedor

Embargante: Pedro Noboru Kojima e outra.

Embargado: Gelson Luís Gall de Oliveira.

Vistos, etc...

PEDRO NOBORU KOJIMA E VALDIRENE DE OLIVEIRA KOJIMA, pessoas 

físicas com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressaram neste juízo com a presente ação 'Embargos do Devedor' em 

desfavor de GELSON LUÍS GALL DE OLIVEIRA, com qualificação nos 

autos, aduzindo:

"Que, o crédito executado tem por origem cessão de crédito firmado entre 

os embargantes e a pessoa de Valdir Antonio Orsi; que, os executados 

nada devem aos vendedores do imóvel Sr. Valdir Antonio Orsi e sua 

esposa; que, necessário se faz a denunciação a lide das pessoas de 

Valdir Antonio Orsi e Regina Célia Ferreira Orsi; que, faltam pressupostos 

processuais; que, a ação deva ser extinta diante da ausência de certeza, 

liquidez e exigibilidade do título; que, no mérito os embargantes e outro 

adquiriram área rural; que, o pagamento de referida área se deu por 

parcelas; que, a área vendida constante do contrato é de 2.239,02 ha e a 

área descrita matrícula de nº 714 é de 1.99302 ha; que, existe uma 

diferença de 245 ha, o que motivou em comum acordo um abatimento no 

valor negociado; que, houve a quitação dos valores pelos embargantes e 

pela pessoa do Sr. Leonir da Silva; que, diante do integral cumprimento do 

contrato houve a transferência do imóvel junto ao 2º Serviço Notarial; que, 

dessa forma não procede a pretensão do embargado; que, tanto houve a 

quitação que quando da transferência do imóvel deixou-se de constar 

garantia hipotecária; que, o contrato particular de cessão de crédito foi 

forjado e simulado em 20.03.2015, razão pela qual é nulo de pleno direito; 

que, não consta de valor; que, a notificação deu-se de forma ilegal, imoral 

e revestida de fraude e simulação; que, dessa forma devem os 

embargados ser condenados ao pagamento de danos morais bem como o 

dobro do valor que cobram; requer que os presentes embargos sejam 

julgados procedentes; que, seja o embargado condenado as custas e 

honorários de sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais)”.

A denunciação a lide foi indeferida eis que inaplicável a espécie, bem 

como os embargos recebidos com efeito suspensivo (fls. 61/63). 

Sobreveio recurso quanto ao indeferimento da denunciação requerida.

O embargado ofereceu impugnação, procurando rechaçar as assertivas 

levadas a efeito pelos embargantes, dizendo que:

"Que, o título é revestido de liquidez, certeza e exigibilidade; que, a outorga 

da escritura pública se deu por mera liberalidade; que, não houve qualquer 

ajuste quanto ao alegado abatimento no valor final do imóvel; que, não 

houve acordo entre as partes; que, houve parcial adimplemento da dívida 

em discussão em 10.10.2014; que, as parcelas ‘a’ e ‘b’ da mesma cláusula 

contratual foram adimplidas após a outorga da referida escritura pública; 

que, para firmar a tese da inexistência de qualquer acordo colaciona as 

mensagens trocadas entre o Embargante Pedro e a pessoa do Sr. James, 

preposto de Valdir as quais falam sobre os valores não pagos; que, houve 

a regular constituição em mora dos embargantes; que, a cessão de crédito 

foi realizada dentre os ditames legais; que, a dívida exequenda não foi 

quitada; que, inexiste dano moral a ser indenizado; assim, requer a 

improcedência dos embargos, com a condenação dos embargantes nos 

ônus da sucumbência.”

O recurso interposto contra a decisão liminar restou negado (fls. 115/117).

Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual pedido de 

dilação probatória (fls.120/121).

Houve manifestação das partes, e após a designação de audiência de 

instrução e julgamento.

Quando da realização do ato foram ouvidos um informante bem como 

determinada expedição de 3 (três) deprecadas. Com o retorno dessas, foi 

designado dia e hora para a entrega dos memoriais. Com a entrega, 

vieram-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

No caso em tela, o Embargado-Credor ajuizou processo de execução em 

desfavor dos Embargantes-Devedores, para haver a importância de R$ 

655.781,33 (seiscentos e cinquenta e cinco mil setecentos e oitenta e um 

reais e trinta e três centavos), valor atualizado até o dia 29 de junho de 

2.015, representado pelo contrato particular de promessa de compra e 

venda de imóvel rural e contrato particular de cessão de crédito.

A preliminar de que o título não dispõe dos requisitos legais não há como 

prosperar.

O Código de Processo Civil em seus artigos 786 a 788 faz alusão aos 

requisitos da execução civil, isto é, aos fundamentos de fato e de direito 

nos quais se assenta o credor para propor a ação de execução.

São pressupostos necessários a que o autor obtenha legitimação para a 

ação proposta e assim possa através de execução, conseguir, em função 

das atividades pragmáticas intentadas Estado-Juiz, a satisfação do seu 

direito substancial. Tais requisitos são: prático e legal.

O primeiro é a situação de fato registrado em face de uma atitude 

assumida pelo obrigado que se recusa a cumprir, de modo espontâneo a 

prestação correspondente a obrigação contraída de modo voluntário, em 

razão de um negócio jurídico; e, o segundo, é o título de execução, isto é, 

instrumento que formaliza o direito do credor a prestação exigida.

Assim, a execução tem, por conseguinte, um requisito prático a qual existe 

em o devedor deixar de cumprir de modo voluntário a obrigação. E, a partir 

do instante em que o devedor não cumpre a obrigação de modo 

espontâneo, fica com o credor o poder de requerer a execução civil para 

conseguir, em seu proveito, a satisfação de seu direito.

Entretanto, para que um título seja plenamente exeqüível é mister que, em 

função de seu conteúdo mediato haja: a certeza, a liquidez do crédito; e, a 

exigibilidade do crédito.

De forma que, não há que se negar que a dívida garantida por “Contrato 
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Particular de Compra e Venda” devidamente assinado e com firma 

reconhecida em cartório é líquida e certa, e o título constitui documento 

hábil para respaldar a ação de execução.

O mestre Ernane Fidélis dos Santos, renomado processualista, ensina 

que:

"A execução não pode ser instaurada sem título, ou com título defeituoso, 

para que o direito se discuta em grau de embargos, como se fossem estes 

contestação e a execução processo de conhecimento. O título executivo, 

como tal reconhecido pela lei, encerra idéia cabal de acertamento do 

crédito (de coisa, de dinheiro, de prática ou omissão de fato), adquirindo 

característica de abstração. O direito que ela tem prevalência e é 

considerado como existente, até que a decisão judicial trânsita afirme o 

contrário. Daí o rigor que se exige, no processo de execução, de perfeita 

formalização do título, cujo direito revelado, até que sentença judicial o 

desconstitua, é tido como induvidoso". ("in" "Manual de Direito Processual 

Civil", Ed. Saraiva, 7ª ed., v. 2, p. 8).

 Do exposto, nego acolhimento.

No mérito, a questão posta à liça pelos embargantes, refere-se à suposta 

total adimplência do contrato, e, portanto, operando-se a sua resolução.

Analisando as razões elencadas na peça exordial, tenho comigo que os 

presentes embargos não merecem acolhimento, porque, não restou 

demonstrado efetivamente pelos embargantes o adimplemento do título.

Em que pese a matrícula do imóvel efetivamente não constar do ônus de 

hipoteca, é publico e notório que nem sempre esses documentos 

espelham a verdade real.

Inclusive, referida tese fora confirmada pelas testemunhas ouvidas que 

afirmam, no caso concreto, desconhecer a existência de gravame quando 

da análise da matrícula do imóvel, mas também asseveram ser fato 

corriqueiro no mundo imobiliário, para diversos fins.

O saldo residual constante do compromisso de compra e venda objeto da 

execução é vultoso e inexiste nos autos qualquer demonstração da forma 

como esse fora quitado, nem mesmo uma melhor explanação por parte 

dos embargantes que em muito se apegaram na alegada nulidade do 

documento.

Não cabe a esse juízo presumir que referida quantia (ainda que mediante 

algum suposto abatimento) tenha sido entregue em mãos do embargado, 

em moeda corrente, sem que os embargantes sequer tenham solicitado de 

volta referido título executivo ou firmado recibo do montante adimplido.

Era ônus dos embargantes comprovarem o que efetivamente alegam, sob 

pena de não conhecimento do que esta sendo aventado.

A jurisprudência é no mesmo diapasão, assim:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATAO DE 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VÁLIDO. 

INADIMPLEMENTO DA RÉ QUE DEU CAUSA À RESCISÃO DO CONTRATO. 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

ANTE O EXPOSTO, ESTA 1ª TURMA RECURSAL RESOLVE, POR 

UNANIMIDADE DOS VOTOS, EM RELAÇÃO AO RECURSO DE ELIANE 

PESENTI, JULGAR PELO (A) COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

NÃO-PROVIMENTO NOS EXATOS TERMOS DO VOTO (TJPR - 1ª TURMA 

RECURSAL - 0001812-12.2015.8.16.0170/0 - TOLEDO - REL.: FERNANDA 

DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - J. 23.11.2016)” (TJ-PR - RI: 

000181212201581601700 PR 0001812-12.2015.8.16.0170/0 (Acórdão), 

Relator: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO, Data de 

Julgamento: 23/11/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

24/11/2016)

 “COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO PELOS 

ADQUIRENTES – MORA CARACTERIZADA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO 

ANTERIOR. SE O AJUSTE DE VONTADES PREVE, TANTO NA PROPOSTA 

DE COMPRA FIRMADA PELOS ADQUIRENTES, QUANTO NO 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES, 

DETERMINADAS DATAS DE VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES, ENTRA EM 

MORA O CONSUMIDOR QUE NÃO AS CUMPRE, NEM QUANDO 

NOTIFICADO, O QUE ENSEJA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO E A 

RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR, NENHUM REPARO 

COMPORTANDO A SENTENÇA QUE ASSIM DELIBERA. RESULTADO: 

APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-SP - APL: 00379808920108260564 SP 

0037980-89.2010.8.26.0564, Relator: Alexandre Coelho, Data de 

Julgamento: 16/09/2015, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015)

“AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - COMPRA E VENDA - PROVAS 

FAVORÁVEIS AOS AUTORES - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 

VÁLIDO AO FIM COLIMADO - NEGÓCIO HIGIDO, PERFEITO E ACABADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO” (TJ-PR - AC: 3543242 PR 

0354324-2, Relator: Paulo Roberto Hapner, Data de Julgamento: 

04/10/2006, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7232)

Corroborando com o exposto, estão as mensagens de celular juntadas 

pelos próprios embargantes, que vão em conflito com a tese esposada. 

Resta clarividente dessas a existência de compromisso inadimplido.

Portanto, entendo que a execução ora embargada não contem qualquer 

vício. Está perfeitamente formalizada, aparelhada em título executivo que 

representa dívida líquida, certa e exigível.

Assim, impõe-se a improcedência dos pedidos em sua totalidade.

Por fim, à Secretaria, para que promova imediatamente a retificação do 

valor da causa, conforme restou decidido no incidente autuado sob o 

número 16862-35.2015.811.0003, Código 806.536, bem como da 

numeração dos fólios processuais, a partir da (fl.115).

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE os 'Embargos do Devedor' 

propostos por PEDRO NOBORU KOJIMA e VALDIRENE DE OLIVEIRA 

KOJIMA, com qualificação nos autos, em desfavor de GELSON LUÍS GALL 

DE OLIVEIRA, via de consequência, condeno os embargantes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 15% (quinze por cento) sob o valor atualizado da causa, e o faço com 

amparo no parágrafo único do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Determino o regular prosseguimento da execução.

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27/agosto/2.018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 401420 Nr: 14906-62.2007.811.0003

 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: EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA MALHEIROS DE MOURA 

- OAB:60003/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948/MT

 Dos advogados das partes par, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem 

sobre laudo pericial de fls. 669/679.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 434843 Nr: 3509-98.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BORGEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 301/304.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 392774 Nr: 6283-09.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIDIANO- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE DOURADOS DE OLIVEIRA ME, NEIDE 

DOURADOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 
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YAEGASHI - OAB:OAB/SP 357.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Do advogado da parte requerida para, no prazo legal, trazer aos autos 

proposta de acordo conforme deferido na fl. 206.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 414699 Nr: 10366-34.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, MARILUCIA SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal mnaifestar-se 

nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710650 Nr: 5626-91.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIOMAR DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO, O TELHAR AGROPECUÁRIA 

LTDA, HAURIET AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, CARLOS DAVID DE ALBUQUERQUE 

BRAGA - OAB:132306, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, 

GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO - OAB:132.306/SP

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

atinentes à espécie, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente “Ação de Cobrança de Comissões” aforada por LUCIOMAR 

DIAS, com qualificação nos autos, em desfavor de ARI GIONGO, O 

TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA e HAURIET AGROPECUÁRIA LTDA, todos 

com qualificação nos autos.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido, devendo 

ser observado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgada e feita as anotações de estilo, 

arqu ive-se .Pub l ique-se . In t imem-se.Cumpra-se .Rondonópo l i s -Mt . , 

27/agosto/2.018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715262 Nr: 10527-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO REZENDE CHAVES

 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: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10527-05/2012

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, 11 de maio de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723503 Nr: 4495-47.2013.811.0003

 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: RODRIGUES ROCHA &FERREIRA DE BREU LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO E CIA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 4495-47.2013.811.0003 Código: 723503

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > 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: RODRIGUES ROCHA &FERREIRA DE BREU LTDA ME

PARTE REQUERIDA: DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO E CIA LTDA - ME

INTIMANDO(A, S): Requerente: Rodrigues Rocha &Ferreira de Breu Ltda 

Me, CNPJ: 00816194000106, brasileiro(a), Endereço: Rua dos Estudantes 

N°300, Bairro: Nossa Senhora do Amparo, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 5 (CINCO) CONTADOS DO PRAZO DE EXPIRAÇÃO, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO NA FORMA DO ART.485, III, DO CPC.

 DESPACHO: Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (fl.94), 

determino a intimação pessoal da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo 

negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte autora por 

edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 29 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível..

Rondonópolis - MT, 23 de agosto de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 763925 Nr: 15303-77.2014.811.0003

 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: ANTONIO PEDRO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 15303-77.2014.811.0003 Código: 763925

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 444 de 656



TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ANTONIO PEDRO PINTO

PARTE REQUERIDA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A

INTIMANDO(A, S): Antonio Pedro Pinto, Cpf: 04104353841, Rg: 

15.203.074-8 SSP SP Filiação: Agenor Pedro Pinto e Odete Araujo Pinto, 

data de nascimento: 23/05/1964, brasileiro(a), casado(a), pedreiro, 

Endereço: Rua Cinco N°39, Bairro: Jardim Serra Dourada, Cidade: 

Rondonópolis-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO NA FORMA DO 

ART.485, III, DO CPC.

DESPACHO: "Vistos, etc... Considerando os termos das certidões de 

(fl.104) e (fl.107), determino a intimação da 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. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 19 de 

fevereiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Rondonópolis - MT, 23 de agosto de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750003 Nr: 7768-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID, ZAID ARBID, ROSA HAIDAR 

ARBID, MARTAU S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:OAB/MT: 10.192

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 7768-97.2014.811.0003

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: LEONIR DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID e ZAID ARBID e MARTAU S/A INDUSTRIA 

E COMERCIO e ROSA HAIDAR ARBID

INTIMANDO(A, S): Leonir dos Santos, Cpf: 56948565115, Rg: 0885591-9 

SSP MT Filiação: Maria dos Santos, data de nascimento: 08/08/1972, 

brasileiro(a), natural de Pedra preta-MT, solteiro(a), desempregada, 

Endereço: Rua Paulo Setubal N°392, Qd. 42, Lote 18, Bairro: Jardim Rui 

Barbosa, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 

485, III, DO CPC.

DESPACHO: Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (fl.164), 

determino a intimação pessoal do autor, para que no prazo de (5) cinco 

dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), regularize sua representação 

processual, bem como, 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, 09 de maio de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível..

 Rondonópolis - MT, 23 de agosto de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 797608 Nr: 13319-24.2015.811.0003

 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: LAIANE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestarem quanto ao 

laudo pericial de fls. 105/108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724539 Nr: 5528-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA APARECIDA OUTO ARAUJO, KATIA 

APARECIDA OUTO ARAUJO- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito exequendo constante do primeiro parágrafo de (fl.92). 

Assim sendo, ante a ausência de interesse na importância constritada à 

(fl.90), intime-se pessoalmente a parte ré, a fim de que indique os dados 

bancários para levantamento da importância.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.92 – 

segundo parágrafo), conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006426-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELEN LOPES CARLOTA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001997-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DRAGO (AUTOR(A))

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NONATO STEFANINI MATOS (RÉU)

IRAIMA GERUZA STEFANINI MATOS (RÉU)

RAIMUNDO MATOS FILHO (RÉU)

ANDRE LUIS STEFANINI MATOS (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

HORACIO DE OLIVEIRA MATOS (CONFINANTES)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca 

dos ARs assinados por terceiro que não a parte requerida (IDs 13449384 

e 14841883), no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001249-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DE SOUZA BRITO (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001249-50.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): AILTON DE SOUZA BRITO Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID 12684745. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 28 de agosto de 2018. Atenciosamente, SOLANGE DE 

LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006023-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

JANIO JUVENAL FELER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES DO OESTE LTDA (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

PANTANAL CERTIFICADORA E IDENTIFICADORA DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (RÉU)

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1006023-60.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 88.741,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): JANIO 

JUVENAL FELER Parte Ré: RÉU: TRANSPORTES DO OESTE LTDA, 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, PANTANAL CERTIFICADORA E 

IDENTIFICADORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES (IDs 12399426, 

12068683 e 12449827). OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 28 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, SOLANGE DE LUCENA DANTAS COSTA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HERCULANO PEREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

FRIBON TRANSPORTES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000495-11.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 12.588,99; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

ANTONIO HERCULANO PEREIRA JUNIOR Parte Ré: RÉU: FRIBON 

TRANSPORTES LTDA, O TELHAR AGROPECUARIA LTDA O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES (IDs 12820576 e 

13106032). OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 28 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, SOLANGE DE LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005311-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA RECICLAGEM LTDA - EPP (EMBARGANTE)

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIELLE DE MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1005311-70.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 96.069,08; Tipo: Cível; 

Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/[EFEITO SUSPENSIVO / 

IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: EMBARGANTE: LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO, 

AMERICA RECICLAGEM LTDA - EPP Parte Ré: EMBARGADO: ITAU 

UNIBANCO S/A O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para MANIFESTAR acerca da IMPUGNAÇÃO AOS 

EMBARGOS (ID 13004839), no prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 28 de agosto de 2018. Atenciosamente, SOLANGE DE 

LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003915-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIA NATALIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1003915-24.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 1.687,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR(A): MARIA NATALIA DOS SANTOS Parte 

Ré: RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1010012-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1010012-74.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS (193). Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEANDRO FERNANDO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Senhor(a): REQUERENTE: LEANDRO 

FERNANDO DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para 

se manifestar nos autos requerendo o que de direito SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007883-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA DE PAULA (AUTOR(A))

Jose Nazario Baptistella (ADVOGADO(A))

MELISSA AREND DAS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1007883-96.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 128.352,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): ELIS REGINA DE PAULA Parte Ré: RÉU: ALUMINI ENGENHARIA 

S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Senhor(a): AUTOR(A): ELIS REGINA 

DE PAULA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para se manifestar 

sobre a correspondência e juntada no evento 12678080, no prazo legal. 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008189-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO BERNARDES DE MEDEIROS (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Centro.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001755-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTTON JUNIOR SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOUZA GONCALVES OAB - 882.311.001-72 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001755-60.2017.8.11.0003 REQUERENTE: WEVERTTON JUNIOR SOUZA 

GONCALVES CURADOR: MARIA JOSE SOUZA GONCALVES REQUERIDO: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Diante da inexistência 

de valores disponíveis para levantamento quando da expedição do alvará 

de ID 9048232, vez que o depósito realizado em juízo pela demandada foi 

feito em data posterior à expedição (ID 9803903), expeça-se NOVO alvará 

para levantamento dos valores depositado, observando-se os dados 

bancários indicados na petição retro. Tudo cumprido, arquive-se. 

Rondonópolis/MT, 25 de setembro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003058-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA (ADVOGADO(A))

AURECI MARIA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1003058-75.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 25.739,29; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): AURECI MARIA RIBEIRO 

Parte Ré: RÉU: BANCO BMG O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000633-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000633-75.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 18.151,47; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO (151). Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Senhor(a): REQUERENTE: LUZINETE 

PEREIRA DOS SANTOS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para 

se manifestar no feito requerendo o que de direito no prazo legal. SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000348-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER (ADVOGADO(A))

VALDIRENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida ID 12711137, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002762-24.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

ALIETE ARAUJO SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o pagamento das custas e taxas, sendo débito com o 

FUNAJURIS, no valor de R$ 549,63 e, com o Cartório Distribuidor no valor 

de R$ 14,81, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se 

gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, 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.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000269-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK (ADVOGADO(A))

JONAS JUSTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000269-06.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 7.790,76; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: LIQUIDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO (151). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JONAS JUSTINO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Senhor(a): REQUERENTE: JONAS JUSTINO DOS SANTOS 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para se manifestar nos autos requerendo o que de direito no prazo legal. 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006300-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAYENE MOREIRA JERONIMO LIONES (REQUERENTE)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1006300-76.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 18.297,14; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: LIQUIDAÇÃO 

POR ARTIGOS (152). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JAYENE MOREIRA JERONIMO LIONES Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Senhor(a): REQUERENTE: JAYENE MOREIRA JERONIMO 

LIONES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para se manifestar 

nos autos requerendo o que de direito no prazo legal. SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005414-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESUEL RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida ID 13369771, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000094-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO FURTADO REZENDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000094-80.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 52.800,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

SEBASTIAO FURTADO REZENDE Parte Ré: RÉU: OI S.A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

querendo, apresente contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo 

legal. Processo: 1000094-80.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 52.800,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. RONDONÓPOLIS - MT, 28 de agosto de 2018 

Atenciosamente. ANGELICA ALVES DE ALMEIDA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794750 Nr: 12266-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS ALVES CÂMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:OAB/MT18950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FREIRE - OAB:2255-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo nº 12266-08.2015

Ação: Indenização por Danos Morais

Autor: Vinícius Alves Câmara

Réu: Via Varejo S/A

Vistos, etc.

VINÍCIUS ALVES CÂMARA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

VIA VAREJO S/A, com qualificação nos autos, tendo aportado o pedido de 

extinção, vindo-me os autos conclusos.

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 

VINICIUS ALVES CÂMARA, em desfavor de VIA VAREJO S/A, 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.

Autorizo o levantamento da importância depositada nos autos (fl.42v), 

mediante as cautelas de estilo.

Custas pelo réu.

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.
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Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT., 03 de agosto/2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

Em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417890 Nr: 344-77.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMANCHE AVIACAO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO RODEGUER NETO - 

OAB:60583/SP, ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12992MT, SUELI ALEXANDRINA DA SILVA - OAB:279865/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls.160/163, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729387 Nr: 10067-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL, IVETE 

TEREZINHA TRICHES BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:OAB/MT15687A, TERESA CELINA ARRUDA DE ALVIM - 

OAB:15.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE EXEQUENTE, para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça a ser cumprida no Bairro 

Colina Verde – Rondonópolis - MT. O pagamento deverá ser realizado pela 

CPD - Central de Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no site 

do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 399640 Nr: 13113-88.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TOMCZYK, ANNEMARIE PFANN 

TOMCZYK, RICARDO TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT

 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.: 733983 Nr: 13867-20.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA 

BALBINO, ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

o mandado e a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 47/48, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451276 Nr: 6455-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CHINELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte credora para requerer o que de direito no prazo de 

05 dias, nos termos da decisão de fls. 137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441468 Nr: 10138-88.2010.811.0003

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 811839 Nr: 24-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINEL OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MG 91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da r. Decisão de fls retro, 

nestes termos:

 "Vistos etc.

Antes de deliberar sobre o pedido de bloqueio do bem, determino que a 

parte autora se manifeste requerendo o que entender de direito quanto à 

citação da parte ré, ou ainda, sobre o interesse na conversão desta 

demanda em execução, conforme Decreto-lei 911/69, tudo sob pena de 

extinção em caso de inércia. Prazo: 05 (cinco) dias".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764177 Nr: 15417-16.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANINI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes acerca da r. Decisão de fls retro, 

nestes termos:

 "Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificando as provas que pretendem produzir e justificando a 

finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento.
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Em seguida, conclusos.

Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 749787 Nr: 7634-70.2014.811.0003

 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 PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI FERMINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da r. Decisão de fls retro, 

nestes termos:

 "Vistos etc.

Antes de deliberar sobre o pedido de bloqueio do bem, determino que a 

parte autora se manifeste nos termos do segundo parágrafo da decisão 

de fls. 52, requerendo o que entender de direito quanto à citação da parte 

ré, ou ainda, sobre o interesse na conversão desta demanda em 

execução, conforme Decreto-lei 911/69, tudo sob pena de extinção em 

caso de inércia. Prazo: 05 (cinco) dias".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 743329 Nr: 3999-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA REGULADORA DE SINISTRO LTDA-ME, 

JOEL PAULINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da r. Decisão de fls retro, 

nestes termos:

 "Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito 

quanto à satisfação do débito, nos termos da lei processual civil vigente, 

em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769316 Nr: 1846-41.2015.811.0003

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, acerca da certidão retro, nestes 

termos :

"...Certifico ainda que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482- VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da parte autora, para dentro do prazo legal, 

manifestar-se dando regular seguimento ao feito, face certidão supra, bem 

como, da r. decisão de fl. 40, vez que até a presente data, a mesma não 

foi publicada".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816704 Nr: 1800-18.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PAULA COSTA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida acerca da r. Decisão de fls 

retro, nestes termos:

 "...Assim, manifeste-se a parte requerida sobre o interesse na produção 

de nova prova neste feito, em 05 (cinco) dias.

Em caso positivo, deverá especificar as provas que deseja produzir e sua 

finalidade, sob pena de indeferimento.

A seguir, conclusos".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 801212 Nr: 14847-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CELEIRO CENTRO OESTE - SICREDI CELEIRO CENTRO 

OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PAULO DA SILVA – ME, EDSON 

PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para retirar a 

Carta Precatória expedida para Comarca de Sonora-MS para sua devida 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750441 Nr: 7968-07.2014.811.0003

 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: ADRIANO RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LOPES DA SILVA 

MARTINS - OAB:15518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:OAB/RJ 122.249

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerca da r. Decisão de fls retro, 

nestes termos:

 "Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de expedição de ofício de fls. 72, entendo 

necessário que a parte demandante esclareça, em 10 (dez) dias, se os 

valores objeto dos emprestimos bancários aludidos na inicial foram ou não 

diponibilizados na conta bancária em questão.

A seguir, conclusos".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 813819 Nr: 824-11.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 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 15 (quinze) dias.

Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e 

sua finalidade, sob pena de indeferimento.

A seguir, conclusos".

 Edital de Citação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 450 de 656



 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718332 Nr: 13792-15.2012.811.0003

 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: ATILA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN GOMES CARDOSO, MILTON GOMES 

CARDOSO, MARIA AUXILIADORA KLIMACHEWSK, SONIA CARDOSO DOS 

SANTOS, AGRIPINO GOMES CARDOSO, CELINA CARDOSO CHIMELLO, 

MIGUEL CARDOSO FILHO, HILDA GOMES CARDOSO OLIVEIRA, PAULO 

GOMES CARDOSO, FRANCISCO GOMES CARDOSO, MAURICIO GOMES 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO MESQUITA SIMÕES - 

OAB:50.960/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MIRIAN GOMES CARDOSO, Cpf: 

20522860125, Rg: 304.240, viuvo(a), do lar, atualmente em local incerto e 

não sabido MILTON GOMES CARDOSO, Cpf: 05110416168, casado(a), 

industriário, atualmente em local incerto e não sabido AGRIPINO GOMES 

CARDOSO, Cpf: 13808869100, Rg: 219.879, brasileiro(a), casado(a), 

industriário, atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

AUXILIADORA KLIMACHEWSK, Rg: 1.024.847-1, casado(a), do lar, 

atualmente em local incerto e não sabido CELINA CARDOSO CHIMELLO, 

Cpf: 06897959120, brasileiro(a), casado(a), do lar, atualmente em local 

incerto e não sabido SONIA CARDOSO DOS SANTOS, casado(a), do lar, 

atualmente em local incerto e não sabido HILDA GOMES CARDOSO 

OLIVEIRA, Cpf: 03504840153, brasileiro(a), casado(a), do lar, atualmente 

em local incerto e não sabido MIGUEL CARDOSO FILHO, Rg: 129.757, 

casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não sabido PAULO 

GOMES CARDOSO, Rg: 031.455, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO GOMES CARDOSO, 

Rg: 837.316, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória que 

Atila Nogueira move em desfavor de Mirian Gomes Cardoso, Milton Gomes 

Cardoso, Agripino Gomes Cardoso, Maria Auxiliadora Climascheski, Celina 

Cardoso Cmimello, Sonia Cardoso dos Santos, Hilda Gomes Cardoso 

Oliveira, Miguel Cardoso Filho, Paulo Gomes Cardoso e Mauricio Gomes 

Cardoso sob a argumentação de que celebrou contrato de compra e 

venda de imóvel urbano constituído pelo lote 16 da quadra 06, centro-B, 

zona urbana, com área remanescente de 340,00², medindo 17,00 x 

20,00m, com frente para a Avenida Amazonas, esquina com a Rua 

Franccisco Felix, registrado sob a matrícula nº 02 do C. R. I de 

Rondonópolis - MT. Aduz que de acordo com o contrato, em sua cláusula 

quarta, parágrafo único, os requeridos se obrigavam a outorgar escritura 

pública conferindo ao autor o direito de adjudicação conpulsória do imóvel. 

Alega ainda, que apesar de estar no imóvel há mais de 20 anos de posse 

e gozo, bem como estar quitando todas os impostos e obrigações do 

mesmo, até a presente data não conseguiu a legalização imobiliária da 

propriedade do mesmo.Ao final pede a procedência do pedido inicial, 

determinando a adjudicação compulsória cim a expedição da respectiva 

Carta de Adjudicação para registro do imóvel em seu nome.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Não obstante a concordância com a 

Adjudicação Compulsória manifestada às fls.124, faz-se necessária a 

citação dos demais requeridos.Considerando que somente os requeridos 

Miguel Cardoso Filho (fls.134), Celina Cardoso Chimello (fls.136) e Paulo 

Gomes Cardoso (fls.136) foram devidamente citados, DEFIRO o pedido 

retro, no tocante a citação por edital dos requeridos, visto que preenche 

os requisitos do artigo 256 do Novo Código de Processo Civil.Cite-se a 

parte demandada por edital, observando-se o disposto no artigo 257 do 

Novo CPC. O prazo do edital será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do 

edital sem resposta, certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio 

a Defensoria Pública Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora 

especial da parte requerida, que deverá ser intimada de seu munus para 

que promova a defesa de seus interesses, no prazo legal.Expeça-se o 

necessário, com as cautelas de estilo.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, José Carlos de Freitas, 

digitei.

Rondonópolis, 24 de agosto de 2018

Angélica Alves de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707809 Nr: 2624-16.2012.811.0003

 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): EVALDO JOSÉ DOS SANTOS, JUVENAL JOSE 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, BRUNA OLIVEIRA MANARDO - OAB:OAB/MT 

19.354, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:OAB/MT 20.756, JOSUEL DA 

SILVA JUNIOR - OAB:17954/E, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da certidão de fls. 139, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441948 Nr: 10617-81.2010.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RICARDO JOSE KULEVICZ, RENATA 

CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806130 Nr: 16726-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO HELLER AUGUSTIN (FAZENDA CELI / 

CELI SEMENTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17498-B, CALIL MARQUES FAISSAL - OAB:17948/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE EXEQUENTE, para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser 

realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diliências, mediante guia 

extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.BEM como 

para requerer o que de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 400052 Nr: 13468-98.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:166496/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para 

manifestarem, no prazo legal, acerca do auto de avaliação de fls. 111, 

bem como o procurador da parte autora para se manifestar a respeito da 

certidão de fls. 110, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722553 Nr: 3562-74.2013.811.0003

 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: AILOR CARLOS ANGHINONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVAN E NIGRO ADVOCACIA 

EMPRESARIAL-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - 

OAB:8056/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.: 719382 Nr: 416-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE MARQUES DE FREITAS, GEORGE 

MARQUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:00000000000000

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 391920 Nr: 5508-91.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 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.: 711328 Nr: 6334-44.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls.71, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822756 Nr: 3879-67.2016.811.0003

 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: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls.75, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 797087 Nr: 13151-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPANSKI AGRICOLA EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora que os autos encontram-se 

com vistas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778017 Nr: 5409-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPANSKI AGRÍCOLA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - OAB:13052

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida que os autos encontram-se 

com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719744 Nr: 783-49.2013.811.0003

 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): JOAB RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 
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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.: 379241 Nr: 7542-73.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA 

BALBINO, ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca do petitório de fls.122/126, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706476 Nr: 1191-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS GALLIASSI & SANTOS GALLIASSI LTDA, 

FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:MT/9699, ADEMILSON NAVARRETE LINHARES - OAB:DEFENSOR 

ÚBLICO, MÔNICA BALBINO CAJANGO - DEFENSORA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para 

manifestar, no prazo legal, acerca do impulsionamento por certidão de fls. 

175, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 778017 Nr: 5409-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPANSKI AGRÍCOLA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - OAB:13052

 Vistos e examinados.

Compulsando o feito verifico através do sistema Apolo, no campo 

“lembrete” a existência de peças a serem juntadas aos autos.

Desta feita, considerando que para qualquer deliberação nos autos é de 

extrema importância a presença de todas as peças pertencentes a ele, 

DETERMINO o retorno do feito a Secretaria para que assim proceda a 

juntada dos documentos constantes no “lembrete”.

Importante consignar que será respeitada a ordem cronológica das 

conclusões entre as preferências legais, devendo o feito retornar ao lugar 

da lista de antes da juntada das referidas peças.

Após o cumprimento das determinações, voltem-me os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006598-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME 

(AUTOR(A))

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006598-34/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Centro de Operações Logísticas e Transporta Ltda – ME. Ré: Tim Celular 

S/A. Vistos, etc. CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTA 

LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com 

a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor de 

TIM CELULAR S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de tutela provisória, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora 

que possui relação comercial com a ré representada pelo contrato sob 

nº7.1045094, o qual vincula várias linhas telefônicas móveis; que, em sua 

exordial remete aos problemas já relatados no processo administrativo em 

trâmite junto ao PROCON-Rondonópolis (fl.164 – correspondência ID 

14741806); que, naquele órgão administrativo fora realizado acordo, 

conforme documentos de (fls.164/166 – correspondência ID 14741806, ID 

14741833 e ID 14741823). Ademais, que a ré em 05.06.2018 

comprometera-se a compensar a importância de R$1.081,47 (um mil, 

quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) na fatura do mês 

subsequente da empresa autora, o que não ocorrera, segundo alegação 

da parte autora; que, as faturas do mês de julho/2018 de (fls.82/156 – 

correspondência ID 14741778 a ID 14741778), possuem, respectivamente, 

os valores de R$1.061,01 (um mil, sessenta e um reais e um centavos), 

R$761,84 (setecentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) 

e R$299,17 (duzentos e noventa e nove reais e dezessete centavos). Por 

derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim 

de que a restabeleça o fornecimento do serviço de telefonia móvel, no que 

tange ao contrato nº7.1045094, sob pena de aplicação de multa diária, nos 

termos do item ‘6.1’ de (fl.14 – correspondência ID 14741271, fl.11). D E C I 

D O: Considerando os documentos de (fl.19 e fls.169/175 – 

correspondência ID 14741390, ID 14750878 e ID 14750900), hei por bem 

em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 294 

do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode 

fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, 

sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança 

da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. 

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a 

verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e 

os demais elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a 

tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em 

julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, 

satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA 

ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS 

DE TELEFONIA E INTERNET AO AUTOR, NO PRAZO DE DEZ DIAS, SOB 

PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00, LIMITADA A VINTE 

DIAS-MULTA. PLEITO DE REVOGAÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESACOLHIMENTO. RECURSO 

IMPROVIDO. Pretende o autor obter o restabelecimento dos serviços 

contratados com a demandada, sob a alegação de que foram suspensos 

unilateralmente pela ré. Uma vez presentes os requisitos legais, 

inquestionável o direito do agravado à tutela antecipada. E até o presente 

momento nada evidencia a impossibilidade de cumprimento da decisão, 

não existindo razão para revogar a ordem. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET AO 

AUTOR, NO PRAZO DE DEZ DIAS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA 

DIÁRIA DE R$ 200,00, LIMITADA A VINTE DIAS-MULTA. 

QUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO VALOR DA "ASTREINTE". 

JUSTIFICADORES DA PROVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO 

VALOR DA MULTA. AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A multa 

deve ser fixada em valor que se mostra suficiente para motivar a parte ao 

cumprimento da ordem judicial emitida. Se a medida for cumprida, não 

haverá interesse para discutir o valor da multa, cuja incidência será 

afastada; se não houver atendimento e a parte nada trouxer para 

demonstrar qualquer impossibilidade a justificar a inércia, evidencia-se que 

não houve suficiente poder de coerção para motivá-la ao atendimento. E a 

multa, diante dos termos do artigo 537, § 4º, do CPC-2015, não está sujeita 
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a limitação, devendo incidir até o efetivo cumprimento da obrigação.” 

(TJ-SP - AI: 21027205520168260000 SP 2102720-55.2016.8.26.0000, 

Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 14/06/2016, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2016) “INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SERASA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE. Sendo verossímil a alegação 

da consumidora de que nunca contratou os serviços de telefonia da ré, e 

presente dano irreparável causado pela demora do processo, possível a 

concessão de tutela antecipada para retirada do seu nome dos cadastros 

de proteção ao crédito. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 

21205818820158260000 SP 2120581-88.2015.8.26.0000, Relator: 

Andrade Neto, Data de Julgamento: 01/07/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 03/07/2015) Assim, resta demonstrado, no 

caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação 

(suspensão do serviço), decorrente do não uso do direito desde logo 

(art.300, CPC). Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de 

tutela provisória de urgência para determinar, apenas e tão somente, que 

a empresa ré, no prazo de (05) cinco dias, restabeleça o fornecimento do 

serviço de telefonia móvel vinculado ao contrato nº7.1045094, sob pena 

de aplicação de astreintes no importe de R$400,00 (quatrocentos reais) 

por dia de descumprimento, limitando-se à importância de R$5.000,00 

(cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo (art.297, CPC). 

Todavia, condiciono o cumprimento da presente tutela de urgência à 

consignação da importância correspondente à importância reclamara, qual 

seja, R$1.081,47 (um mil, quarenta e sete reais e quarenta e sete 

centavos), via Conta Única do Tribunal de Justiça deste Estado, devendo, 

ainda, a parte autora comprovar o depósito nestes autos, 

independentemente da assistência judiciária ora deferida (art.297, CPC). 

De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no 

item ‘6.4’ de (fl.14 – correspondência ID 14741271, fl.11), eis que entendo, 

por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar 

a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Lado outro, indefiro o pleito de exibição dos 

documentos requeridos no item ‘6.4’ de (fl.14 – correspondência ID 

14741271, fl.11), eis que considero o momento inadequado para o 

requerimento (arts. 300, 373, 398 e 400 CPC). Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 22 de novembro de 2018, 

às 11:30 horas, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 27 de agosto de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005269-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE FARIA (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARNALDO PINHEIRO DE OLIVIERA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005680-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMMEL ARAUJO BALCACAR (AUTOR(A))

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003242-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DOS SANTOS LEITE (AUTOR(A))

GEREMIAS GENOUD JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON RODRIGUES DE MOURA (AUTOR(A))

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010204-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

CELEIRO CENTRO OESTE - SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE 

(REQUERIDO)

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714220 Nr: 9402-02.2012.811.0003

 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): NELSON MOLINA PORTO, CLEUZA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARISTELA 

MASSIGNAN MARTINS, para devolução dos autos nº 
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9402-02.2012.811.0003, Protocolo 714220, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726173 Nr: 7118-84.2013.811.0003

 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): RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA, 

CLOVES LUIZ GUIMARAES, JUSSARA GARCIA GUIMARAES, PAULO DE 

SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:MT/7445

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JENNEFER ARAUJO 

VASCONCELOS, para devolução dos autos nº 7118-84.2013.811.0003, 

Protocolo 726173, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730237 Nr: 10826-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALLISON GUTIERRES MANHANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARTHUR 

CREVELARI, para devolução dos autos nº 10826-45.2013.811.0003, 

Protocolo 730237, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701073 Nr: 9051-63.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTAVIO DELMUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEAN GUILHERME 

DA COSTA GASPARETO, para devolução dos autos nº 

9051-63.2011.811.0003, Protocolo 701073, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299490 Nr: 2681-49.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZIENE DE SOUSA CAVALCANTE, CLARICE 

ANA DE SOUZA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

2681-49.2003.811.0003, Protocolo 299490, 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.: 774136 Nr: 3972-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMED IBRAHIN CHARANEK, LAURA ARAUJO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUREANO JOSE PEREIRA, BEATRIZ MARIA 

PEREIRA MARRAS, ARNO BRUNO WEIS, NELCI MARIA PEREIRA, JOSÉ 

CARLOS PEREIRA, MARIA CANDIDA PEREIRA, JOSE NUNES FERREIRA, 

RODRIGO LOURENÇO T. DE LIMA, VELMA NELMA DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ALEXANDRA SANTANA 

DALBERTO - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUREANO JOSÉ PEREIRA - 

OAB:3490

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DE FLS. 

218, DEVENDO REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO PARA O 

REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818656 Nr: 2443-73.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL 

DE RONDONOPOLIS LTDA ME, PAULO LUCIANO THEODORO DA SILVA, 

KARLA CRISTINA MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DAS BUSCAS Infojud, 

Bacenjud e Renajud - fls. 56/59, para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776881 Nr: 5011-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte exequente do inicio do 

prazo de suspensão requerido à fl. 113. 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.: 718105 Nr: 13561-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR RIBEIRO MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JOFE 

RODRIGUES MARTINS - OAB:OAB/GO 31.806

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750018 Nr: 7776-74.2014.811.0003

 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: WAGNER DE ALMEIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEYDER HANNS ROGER OLIVEIRA PERUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVINO OLIVEIRA, 

para devolução dos autos nº 7776-74.2014.811.0003, Protocolo 750018, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704348 Nr: 12325-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N FALCO ME, NILSON FALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES 

RURAIS SAGRADA FAMILIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS FAZENDA ESPERANÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO 

RENASCER DA TERRA, ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS 

FLOR DA TERRA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES RURAIS POR DO SOL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIELLE DE 

MATOS SOARES, para devolução dos autos nº 12325-35.2011.811.0003, 

Protocolo 704348, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439556 Nr: 8223-04.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRAZ ZONTA, ESPOLIO DE LUCIA 

MARIA BERTI ZONTA, ANTONIO FABIO ZONTA, LUCIA FABIANA ZONTA, 

ESPOLIO DE LUCIANA FLAVIA ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO SERAFIM 

SILVA, para devolução dos autos nº 8223-04.2010.811.0003, Protocolo 

439556, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797476 Nr: 13283-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS COLOMBO 

LTDA-ME, JANDIR TOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:MT6.053-B, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:OAB/GO 29.189A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIVILSON JOSE 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 13283-79.2015.811.0003, 

Protocolo 797476, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33741 Nr: 8409-52.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLAVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI GIACOMELLI, EDEGAR LUIZ TOMBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICK ANDREI 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 8409-52.1995.811.0003, Protocolo 

33741, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791192 Nr: 10729-74.2015.811.0003

 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: OSMARINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22.462, MARCIA MACEDO GALVÃO - OAB:15.668MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIAN FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP128.341

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMÃO VILALVA 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 10729-74.2015.811.0003, Protocolo 

791192, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445084 Nr: 266-15.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO POLGA, CAMILA GIONGO, 

DURINE GIONGO OU DORINE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMÃO VILALVA 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 266-15.2011.811.0003, Protocolo 

445084, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742930 Nr: 3776-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE AURO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER 

VICTORIO, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, ESPÓLIO DE 

PETRONIO FERREIRA, WALKYRIA LEÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REUEL DE MEIRELES 

FELTRIN, para devolução dos autos nº 3776-31.2014.811.0003, Protocolo 

742930, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735125 Nr: 14790-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DO MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VICENTE WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

14790-46.2013.811.0003, Protocolo 735125, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726092 Nr: 7037-38.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VICENTE WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

7037-38.2013.811.0003, Protocolo 726092, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

4073-72.2013.811.0003, Protocolo 723076, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 12163-31.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIKING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

ARRENDAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA S. FREIRE ATHAYDE - ME, ATHAYDE E 

CIA LTDA, IARA SANDRA FREIRE ATHAYDE, GILBERTO ALVES 

ATHAYDE, GUSTAVO ALVES ATHAYDE, GILBERTO ALVES ATHAYDE 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - 

OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT, RICARDO 

ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JESSICA SANTOS 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 12163-31.1997.811.0003, Protocolo 

63588, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792316 Nr: 11221-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPERIO ASSISTENCIA TECNICA EM MOTORES 

LTDA-ME, TARCIO MELO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR – ENPA - 

CONTÉCNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957, TARCISIO MELO DE SOUZA - OAB:14257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/SP 238.382

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS, para devolução dos autos nº 11221-66.2015.811.0003, 

Protocolo 792316, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767184 Nr: 970-86.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RAMOS GERALDO, MARIA APARECIDA 

RAMOS, JOSÉ NILTON RAMOS DA SILVA, DENILSON PEREIRA RAMOS, 

ROSENILDA PEREIRA RAMOS, WPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA, ROSANE 

MARCHIORI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT, ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA - OAB:5164/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRENO FRANÇA 

TABOSA RIBEIRO, para devolução dos autos nº 970-86.2015.811.0003, 

Protocolo 767184, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811984 Nr: 77-61.2016.811.0003

 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: ESPOLIO DE CARLITO SOARES DE ALMEIDA, MARIA 

FRANCISCA DE ALMEIDA SOARES, DIONE DE ALMEIDA SOARES, 

DIOGENES DE ALMEIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINA LOPES SALANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CIBELE PRIETCH 

PAGNO, para devolução dos autos nº 77-61.2016.811.0003, Protocolo 

811984, 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.: 726952 Nr: 7857-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PADUA GOMES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:192.649 -SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na exordial. Consolido a 

posse e propriedade do bem, objeto do financiamento, nas mãos do 

credor. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida 

se presentes os requisitos legais, vez que o réu é assistido pela 

Defensoria Pública. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 20 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 41743 Nr: 1669-44.1996.811.0003

 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): BENJAMIN ZANDONADI, ORIDIO QUIROGA 

RODRIGUES, MÁRIO PATRIOTA FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:1419/TO

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO 

DO FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 733335 Nr: 13356-22.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CEZAR BERTONI, MARISTELA 

GIONGO BERTONI, MARCIO ROGERIO BERTONI, MARIZA VANDERLEIA 

BERTONI, VANDERLEIA REGINA CARLINI BERTONI, NEREIDE APARECIDA 

BERTONI, VENDERLEY APARECIDO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Código nº. 733335. .

 Vistos etc.

 Ante a manifestação do membro do parquet à fls. 324, determino a 

suspensão do feito pelo prazo requerido.

 Havendo o decurso do prazo, dê-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 27 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786937 Nr: 8982-89.2015.811.0003

 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: CLARICE FORTUNATO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA 

PAGNO - OAB:9947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MAURICIO ALMEIDA 

- OAB:10445/O

 Código nº. 786937.

 Vistos etc.

Promova as anotações e alterações necessárias para conversão do feito 

para cumprimento de sentença.

 Intime a executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da 

incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523, §1º, do 

CPC.

 Havendo o decurso do prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com 

a incidência da multa e dos honorários acima fixados e expeça mandado 

de penhora e avalição de tantos bens quantos bastem para a satisfação 

do crédito.

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios, incidirão sobre o saldo remanescente.

Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias, para, querendo, a devedora apresentar impugnação, 

nos termos do artigo 525, do CPC.

Formalizada a constrição judicial, intime as devedoras, por meio de seu 

patrono constituído e caso não possua, intime-as, via ARMP. Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado 

for (art. 841 e 842, do CPC).

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 27 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000470-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA REGINA GANDOLFO (EXECUTADO)

DANIELLA CAROLINA RIBEIRO OKAMOTO (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar dando 

regular prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001224-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA GARCIA VINGE (ADVOGADO(A))

CIABRAPE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V F NOBRE & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001224-71.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 12.440,01; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: CIABRAPE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PAPEIS ESPECIAIS 

LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: V F NOBRE & CIA. LTDA - ME 

RONDONÓPOLIS, 30 de abril de 2018. 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 requerida através do 

sistema INFOJUD. CPF/CNPJ: 11.211.583/0001-16 Nome do contribuinte: V 

F NOBRE & CIA. LTDA Tipo logradouro AVENIDA Endereço: 

BANDEIRANTES Número: 3.190 Complemento: Bairro: JARDIM OLIVEIERA 

Município: RONDONOPOLIS UF: MT CEP: 78700-464 Telefone: Fax: Com a 

juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000175-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORGIVAL DE FARIAS SOUTO (RÉU)

LUCAS MARTINS DE SOUZA (RÉU)

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000175-29.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 19.393,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[PERDAS E DANOS, OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR, BUSCA 

E APREENSÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: PATRICIA CRISTINA SILVA OLIVEIRA 

Parte Ré: RÉU: LUCAS MARTINS DE SOUZA, DORGIVAL DE FARIAS 

SOUTO 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 requerida através do sistema INFOJUD. INFORMAÇÕES 

AO JUDICIÁRIO - Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 

749.863.251-91 Nome do contribuinte: LUCAS MARTINS DE SOUZA Tipo 

logradouro Endereço: SIT COM TRES MARTERES Número: Complemento: 

SITIO ALDEIA Bairro: NOVA BANDEIRANTES Município: NOVA 

BANDEIRANTES UF: MT CEP: 78565-000 Telefone: Fax: Com a juntada das 

informações aos autos, intime-se a parte autora para se manifestar 
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acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003710-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAMPOS FILHO (AUTOR(A))

DENISVALDO SILVA JARDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (RÉU)

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (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: 1003714-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO (ADVOGADO(A))

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ZANDONADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01(um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1ª do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002297-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar dando regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003239-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM (ADVOGADO(A))

DELVANIA MOREIRA DO AMARAL SILVIO (AUTOR(A))

DELVAIR MOREIRA DO AMARAL (AUTOR(A))

RITA DE CASSIA MOREIRA DO AMARAL (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: 1004319-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KHETLEN DAIANE MARTIN (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (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: 1003476-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE ARRUDA (EXECUTADO)

ALEX ROBERTO DOS SANTOS ARRUDA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação dos executados.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004598-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Deixo neste momento de analisar a inicial da 

presente Ação de Busca e Apreensão, haja vista que contém pedidos 

liminares; DETERMINO a suspensão pelo período de 180 (cento e oitenta 

dias), nos termos do art. 6º, §4º da Lei 11.101/05, uma vez que a 

requerida se encontra em recuperação judicial, conforme já noticiado, bem 

como pelo fato do bem objeto da presente busca e apreensão ser 

essencial à atividade da requerida e de todo o GRUPO ROMA 

TRANSPORTES, sendo que por tal razão, a retirada de tal bem da posse 

da requerida é expressamente vedada pelo art. 49, §3º da Lei 11.101/0. 

Intime-se a parte autora.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001706-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JUNIOR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

FABIANO RODRIGUES COSTA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001706-19.2017.8.11.0003 AUTOR: JUNIOR FERREIRA 

DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: NILSON NOVAES PORTO - 

MT20487/O RÉU: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Advogado do(a) RÉU: FABIANO RODRIGUES COSTA - GO21529 DECISÃO 

Vistos e examinados. Em homenagem ao princípio insculpido no artigo 9º 

do CPC, antes de decidir o pedido formulado na peça de Id. 10832556, 

determino a intimação da parte contrária para que, querendo, no prazo 

legal, manifeste-se sobre seu teor. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004356-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDREIA RIGATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004823-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM MACHADO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA CRISTINA HACK (ADVOGADO(A))

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

 

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: 1007757-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA FRANCA (ADVOGADO(A))

CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO INVISTA CF (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do executado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001747-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO FELIZARDO DIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001457-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MORAES DE MENEZES & ARAUJO PEDROSO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARA JANE ARAUJO PEDROSO (EXECUTADO)

ADRIANO MORAES DE MENEZES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, POSTULANDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004962-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (EXEQUENTE)

EDERSON SANTOS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

JOAO BOSCO ZANDONADE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO NO PRAZO LEGAL, POSTULANDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002283-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARISA AYRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANDIJUBA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO DA REQUERIDA, 

DEVENDO INFORMAR ENDEREÇO HÁBIL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732841 Nr: 12955-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OHI INSUMOS AGRICOLAS LTDA, FLAVIO 

HUMBERTO REZENDE, MARIA ELISA MIRANDA DE ANDRADE REZENDE, 

PAULO DE ANDRADE REZENDE NETO, ANA FLAVIA MIRANDA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO F. DE CAMARGO - OAB:MT - 15.222, 

ANTONIO MARTELLO JUNIOR - OAB:6370, JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, CARLOS EDUARDO DE SOUSA OLIVEIRA - OAB:29.118-A

 Intimação do advogado da parte requerente para no prazo de 15 dias 

proceda o recolhimento dos emolumentos necessários para o registro das 

penhoras, junto ao 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de 

Formosa-GO, ou determine o cancelamento do protocolo 127.452, 

conforme ofício juntado às fls. 577.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 793476 Nr: 11655-55.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DA SILVA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA 

SOCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dra. LUAMAR NASCIMENTO CANUTO, OAB/MT 16660, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 08/08/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 879990 Nr: 10280-48.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI APARECIDO BERTONI, CARLOS CEZAR 

BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO LODI, LEOFLAN LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT7206B

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o(s) termo(s) 

de penhora e providenciar o registro junto ao RGI de Rondonópolis - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 752851 Nr: 9224-82.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- ME, 

AISLAN CLAYTON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITÃO - OAB:13.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal se manifestar sobre 

as informações prestadas pela Receita Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755263 Nr: 10449-40.2014.811.0003

 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: ANTONIO URCINO NETO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA, 

ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES, CHAFIA MONTEIRO DE 

OLIVEIRA, MIRELLE APARECIDA PINHEIRO, MARIA JOSE DA SILVA, LUIZ 

CARLOS CHAGAS RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SÁ RIBEIRO 

REFATTI - OAB:MT 18.042-A, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, FAUSTO 

DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O

 Intimação das partes para, no prazo legal, apresentarem contrarrazões 

aos embargos de declaração interpostos em fls. 263/267 e 268/274.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776689 Nr: 4931-35.2015.811.0003

 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: VERA LUCIA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICA TIBEIRO DE SOUZA, TERCEIRA PESSOA 

NÃO IDENTIFICADA, ADRIANO LINO DA CONCEIÇAO, JULIANA VELOSO, 

JULIANE MARCYELLE FERNANDES VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA MARIA 

GUIMARAES DE SÁ RIBEIRO REFATTI - OAB:MT 18.042-A, JULIO 

ALMEIDA DE SOUZA - OAB:11.716/MT, MICHELL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB-MT10.081, WILKER GUSTAVO MARQUES DE 

SOUSA - OAB:21661/O

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 799988 Nr: 14399-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, ARYSTA 

LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA, 

ADM DO BRASIL LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR, TRAJANO CARNEIRO NETO, BANCO DO BRASIL 

S/A, JOSÉ RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA, PRIMAVERA DIESEL LTDA, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS 

LTDA, BANCO DA AMAZONIA S.A, AGROPECUÁRIA BELA SERRA LTDA, 

BASF S/A, BANCO JOHN DEERE S/A, HAMILTON GLUECK ENGENHARIA 

LTDA, KIP CULLERS DO BRASIL LTDA, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S/A, GUILHERME RICARDO DE OLIVEIRA RAMOS CLOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890, ALINE DE OLIVEIRA TELES - OAB:OAB/MT16154, 

ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, AURELIO 

ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, BRUNO KURZWEIL 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 248.704, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:13809-A/MT, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - OAB:11624-A/MT, 

DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309.229/SP, ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5222, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:24498/OAB 

PR, IVO WAISBERG - OAB:OAB/SP 146.176, João de Souza Salles 

Junior - OAB:6716/MT, JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443, 

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - A, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:6358, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP, 

RICARDO ALVES PEREIRA - OAB:OAB/SP 180.821, ROGÉRIO ANTONIO 

PEREIRA - OAB:OAB/SP 95.144, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - 

OAB:3.154-A, VALDEIR DA SILVA NEVES - OAB:MS/ 11.371, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, WILLIAM JOSE DE 

ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Face o teor da v. decisão liminar, proferida no AGRAVO INTERNO Nº 

157239/MT (NÚMERO NA ORIGEM 

143992320158110003/10208925020138260100), determino que se 

prossiga no cumprimento da decisão judicial de fls. 3326/3329.

 Intimem-se a todos, cientificando o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 438971 Nr: 7638-49.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE C SACHET & CIA LTDA ME, 

MASSA FALIDA DE CARMO SACHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Souza Salles Junior 

- OAB:6716/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, 

informando, se o crédito pretendido na presente ação de execução, se 

trata do mesmo crédito que está relacionado na lista de credores da 

massa falida de C. Sachet & Cia Ltda Me e a Massa Falida de Carmo 

Sachet, constante nos autos da falência(Código º 438655) às fls. 444/453, 

conforme solicitado pelo Sr. Administrador Judicial em fl. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 882667 Nr: 11186-38.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON RODRIGUES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSE MELATTI - 

OAB:11096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 877579 Nr: 9421-32.2017.811.0003

 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: MPDEDMG, PHSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDAP, ASDS, AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agda Carolina Castilho 

Soares - OAB:21799/O

 Intimação dos requeridos na pessoa da sua advogada, Dra AGDA C. 

CASTILHO SOARES, inscrita na OAB/MT sob o nº. 21.799, do inteiro teor 

do despacho às folhas 115 que transcrevo a seguir; " Visto. CIENTE da 

decisão proferida pelo Juízo Titular, declinando-se da competência, para 

processar o presente feito. Imediatamente, dê-se vista à d. Promotora de 

Justiça atuante nesta Vara. Por fim, DEFIRO o pedido de vista dos autos, 

acostado às fls. 109, após o retorno do MP. Às providências."

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 90927 Nr: 2192-51.1999.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO CORSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16330

 Código 90927

Vistos.

Considerando que o pedido de fl. 96 é datado de 16/05/2017, INTIME-SE o 

exequente para trazer aos autos cálculos atualizados dando conta do 

valor atual da presente execução, no prazo de 10 (dez) dias.

 No mesmo prazo acima fixado, INTIME-SE pessoalmente a executada, 

para, querendo, constituir novo advogado nos autos, para fins de 

intimação, intimando-a, também, acerca do pedido do executado às fls. 

84/85.

 Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, em 24 de agosto de 2018.

 Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 323202 Nr: 8509-26.2003.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASEJUSP - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA 

ECONOMICA E JURIDICA DO SERVIDOR PUBLICO -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4.541-B

 Vistos.

 INTIME-SE o exequente para manifestar-se acerca da certidão de fl. 

141/verso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 408240 Nr: 3914-08.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE DE MAGALHÃES 

ALMEIDA - OAB:13353, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:17497

 Vistos.

 INTIME-SE o BANCO ITAU UNIBANCO S/A, para manifestação acerca da 

certidão de fl. 286, bem como para apresentar o débito atualizado, 

requerendo o que for de direito, no prazo de 10(dez) dias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 899716 Nr: 5241-36.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICRED INVESTIMENTOS LTDA, JOÃO 

ALBERTO DE MELO, KARLA CRISTINA SIQUEIRA PEREIRA, RENATO 

MIRANDA MAZZUCCHELLI, MARÍLIA MIRANDA MAZZUCCHELLI, 

FERNANDO MATHIAS MAZZUCCHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - 

OAB:5274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da requerente, dra. Cleida Andreia Kurschner 

OAB-MT 5.274, para em cumprimento à decisão de fls. 06/07 indicar os 

endereços atualizados dos sócios indicados para que possam ser 

devidamente intimados

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 418807 Nr: 1223-84.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA TORREMOCHA FIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA COUVEIA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o r. despacho proferido, bem como o teor da certidão 

lançada nesta data, procedo a intimação da Exequente quanto ao r. 

despacho a seguir transcrito: "Vistos.

 Tendo em vista o tempo transcorrido desde a última atualização do débito, 

INTIME-SE a parte exequente para juntar memorial atualizado, ou, sendo o 

caso, indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, para 

a continuidade da execução, sob pena de extinção por falta de condição 

de procedibilidade.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 346279 Nr: 1719-55.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO COPETTI KERN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR APARECIDO RAMALHO - ME, RAIMUNDO 

RONDON S. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO TORQUATO DA 

CUNHA - OAB:MT/4793

 Código 346279

Vistos.

Cuida-se de pedido da parte exequente, às fls. 54/57, pleiteando a 

realização de penhora via Bacenjud, de eventuais valores depositados em 

contas dos executados, os quais não pagaram espontaneamente o débito 

a que concerne esta demanda, a redação dada ao art. 655, I, do Código de 

Processo Civil é no seguinte sentido:

“Art. 835. A penhora, observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

(...)”

Diante da realidade processual verificada in casu, afigura-se viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias da parte devedora, mormente em face da ausência de qualquer 

manifestação direcionada à composição da dívida.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA da importância apontada, por meio do sistema 

BACENJUD, devendo ser juntando a esta decisão o extrato pertinente à 

execução desta ordem.

Materializado sucesso no bloqueio do numerário e transferido o valor para 

a conta judicial competente, intimem-se exequente e a parte executada, a 

fim de que se manifestem no prazo de lei.

Em sendo negativa a tentativa de penhora, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, indicando 

bens passíveis de constrição.

Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, em 21 de agosto de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 346272 Nr: 1712-63.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO COPETTI KERN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M J TURISMO LTDA ME, RAIMUNDO 

RONDON S. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO TORQUATO DA 

CUNHA - OAB:MT/4793

 Código 346272

Vistos.

Cuida-se de pedido da parte exequente, às fls. 62/65, pleiteando a 

realização de penhora via Bacenjud, de eventuais valores depositados em 

contas dos executados, os quais não pagaram espontaneamente o débito 

a que concerne esta demanda, a redação dada ao art. 655, I, do Código de 

Processo Civil é no seguinte sentido:

“Art. 835. A penhora, observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

(...)”

Diante da realidade processual verificada in casu, afigura-se viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias da parte devedora, mormente em face da ausência de qualquer 

manifestação direcionada à composição da dívida.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA da importância apontada, por meio do sistema 

BACENJUD, devendo ser juntando a esta decisão o extrato pertinente à 

execução desta ordem.

Materializado sucesso no bloqueio do numerário e transferido o valor para 

a conta judicial competente, intimem-se exequente e a parte executada, a 

fim de que se manifestem no prazo de lei.

Em sendo negativa a tentativa de penhora, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, indicando 

bens passíveis de constrição.

Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, em 21 de agosto de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 346271 Nr: 1711-78.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO COPETTI KERN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M J TURISMO LTDA ME, RAIMUNDO 

RONDON S. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO TORQUATO DA 

CUNHA - OAB:MT/4793

 Código 346271

Vistos.

Cuida-se de pedido da parte exequente, às fls. 84/87, pleiteando a 

realização de penhora via Bacenjud, de eventuais valores depositados em 

contas dos executados, os quais não pagaram espontaneamente o débito 

a que concerne esta demanda, a redação dada ao art. 655, I, do Código de 

Processo Civil é no seguinte sentido:

“Art. 835. A penhora, observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

(...)”

Diante da realidade processual verificada in casu, afigura-se viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias da parte devedora, mormente em face da ausência de qualquer 

manifestação direcionada à composição da dívida.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA da importância apontada, por meio do sistema 

BACENJUD, devendo ser juntando a esta decisão o extrato pertinente à 

execução desta ordem.

Materializado sucesso no bloqueio do numerário e transferido o valor para 

a conta judicial competente, intimem-se exequente e a parte executada, a 

fim de que se manifestem no prazo de lei.

Em sendo negativa a tentativa de penhora, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, indicando 

bens passíveis de constrição.

Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, em 21 de agosto de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 346274 Nr: 1714-33.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO COPETTI KERN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO RONDON S. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO TORQUATO DA 

CUNHA - OAB:MT/4793

 Código 346274

Vistos.

Cuida-se de pedido da parte exequente, às fls. 64/67, pleiteando a 

realização de penhora via Bacenjud, de eventuais valores depositados em 

contas dos executados, os quais não pagaram espontaneamente o débito 

a que concerne esta demanda, a redação dada ao art. 655, I, do Código de 

Processo Civil é no seguinte sentido:

“Art. 835. A penhora, observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

(...)”

Diante da realidade processual verificada in casu, afigura-se viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias da parte devedora, mormente em face da ausência de qualquer 

manifestação direcionada à composição da dívida.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA da importância apontada, por meio do sistema 

BACENJUD, devendo ser juntando a esta decisão o extrato pertinente à 

execução desta ordem.

Materializado sucesso no bloqueio do numerário e transferido o valor para 

a conta judicial competente, intimem-se exequente e a parte executada, a 

fim de que se manifestem no prazo de lei.

Em sendo negativa a tentativa de penhora, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, indicando 

bens passíveis de constrição.

Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, em 21 de agosto de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 346276 Nr: 1716-03.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO COPETTI KERN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE 

OLIVEIRA, RAIMUNDO RONDON S. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO TORQUATO DA 

CUNHA - OAB:MT/4793

 Código 346276

Vistos.

Cuida-se de pedido da parte exequente, às fls. 64/67, pleiteando a 

realização de penhora via Bacenjud, de eventuais valores depositados em 
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contas dos executados, os quais não pagaram espontaneamente o débito 

a que concerne esta demanda, a redação dada ao art. 655, I, do Código de 

Processo Civil é no seguinte sentido:

“Art. 835. A penhora, observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

(...)”

Diante da realidade processual verificada in casu, afigura-se viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias da parte devedora, mormente em face da ausência de qualquer 

manifestação direcionada à composição da dívida.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA da importância apontada, por meio do sistema 

BACENJUD, devendo ser juntando a esta decisão o extrato pertinente à 

execução desta ordem.

Materializado sucesso no bloqueio do numerário e transferido o valor para 

a conta judicial competente, intimem-se exequente e a parte executada, a 

fim de que se manifestem no prazo de lei.

Em sendo negativa a tentativa de penhora, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, indicando 

bens passíveis de constrição.

Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, em 21 de agosto de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 346277 Nr: 1717-85.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO COPETTI KERN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. S. DE OLIVEIRA ME, RAIMUNDO RONDON 

S. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO TORQUATO DA 

CUNHA - OAB:MT/4793

 Código 346277

Vistos.

Cuida-se de pedido da parte exequente, às fls. 77/80, pleiteando a 

realização de penhora via Bacenjud, de eventuais valores depositados em 

contas dos executados, os quais não pagaram espontaneamente o débito 

a que concerne esta demanda, a redação dada ao art. 655, I, do Código de 

Processo Civil é no seguinte sentido:

“Art. 835. A penhora, observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

(...)”

Diante da realidade processual verificada in casu, afigura-se viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias da parte devedora, mormente em face da ausência de qualquer 

manifestação direcionada à composição da dívida.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA da importância apontada, por meio do sistema 

BACENJUD, devendo ser juntando a esta decisão o extrato pertinente à 

execução desta ordem.

Materializado sucesso no bloqueio do numerário e transferido o valor para 

a conta judicial competente, intimem-se exequente e a parte executada, a 

fim de que se manifestem no prazo de lei.

Em sendo negativa a tentativa de penhora, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, indicando 

bens passíveis de constrição.

Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, em 21 de agosto de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000910-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. D. S. (AUTOR(A))

A. L. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. S. P. (RÉU)

F. E. D. O. (ADVOGADO(A))

 

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.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004313-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANY BELA DE MOURA (AUTOR(A))

ISABELLA MOURA ESTEVES (AUTOR(A))

FABRICIO MIGUEL CORREA (ADVOGADO(A))

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALENO TADEU ESTEVES (RÉU)

Mie Ninomiya (ADVOGADO(A))

RONALDO BATISTA ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

 

5. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil. 6. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 7. Notifique-se o 

representante do Ministério Público.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 823388 Nr: 4118-71.2016.811.0003

 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: DCSL, DCDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4118-71.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 56, anverso e verso, pelo que designo o dia 

29.11.2018, às 13h, para a realização da audiência de tentativa de 

conciliação, bem como determino à notificação do empregador da parte 

requerida, nos termos do art. 529, CPC, devendo ser imediatamente 

oficiado, para que efetue o desconto diretamente em sua na folha de 

pagamento, sob pena de crime de desobediência (art. 330, do Código 

Penal).

2. Intimem-se e notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público.

3. 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, 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.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 742567 Nr: 3631-72.2014.811.0003

 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: SIDNEI GASPAR DE SOUZA, SABRINA MEDEIROS DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NADIA BEATRIZ MEDEIROS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - 

OAB:OAB/MT 6.209, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO Drª ELIANE AVELINO DOS SANTOS para que devolvam os 

autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 440354 Nr: 9021-62.2010.811.0003

 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: MARILENE SACCO PEDROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALMIR ROQUE PEDROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA JANETE SACCO 

GARCIA - OAB:1082/RO, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando o Dr. ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR para 

que devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 372236 Nr: 740-59.2006.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSA, SADFN, FAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT12062, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO Dr.GERALDO ROBERTO PESCE para que devolvam os autos 

em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 392225 Nr: 5837-06.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877, EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - 

OAB:10254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA - OAB:5161/MT

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Drª. ADELINA NERES DE SOUZA CAMPOS, para 

que devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 785560 Nr: 8448-48.2015.811.0003

 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: ANGELA MARIA BURGEL RIETJENS, CAMILA RIETJENS, 

LUCAS RIETJEANS, JAMILE DA SILVA RIETJENS POMINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIUS JOHANNES RIETJENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, SILVIO DOS SANTOS - OAB:77051, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Dr.ALBERTO PERGO CHILANTE, para que 

devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 445235 Nr: 417-78.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA LEITE RIBEIRO, LUCIMAR MARTINS RIBEIRO, 

GLEICE MARTINS RIBEIRO, LUCINEI MARTINS RIBEIRO, ANTONIO CESAR 

RIBEIRO, GLAUCIA MARIA RIBEIRO, JULIO CEZAR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALTER FARIAS RIBEIRO

 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:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Dr. ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR para que 

devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 706155 Nr: 853-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VKG, RDLK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:11615, GERSON BATISTA DE ALBUQUERQUE - 

OAB:OAB/MT18615, SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Dr.ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR para que 

devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 824561 Nr: 4441-76.2016.811.0003

 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: MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DE OLIVEIRA 

LANCELLOTTI BARROS - OAB:277179, JULIA NASCIMENTO REIS - 

OAB:157.136
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora a apresentar suas 

alegações finais na forma de memoriais, no prazo de cinco dias. Decorrido 

o prazo sem manifestação certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 710509 Nr: 5480-50.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FARAH, BADI FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUTFI MIKHAEL FARAH, ESPOLIO 

DE SALWA KHALAF FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GARCIA GUIMARAES 

- OAB:12057/MT, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - OAB:11.709, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Dr. ALBERTO PERGO CHILANTE,para que 

devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 798559 Nr: 13726-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS, JDS, ARADS, JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BOSCO OLIVEIRA 

LOPES - OAB:24142/B

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Dr. ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES para que 

devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 817216 Nr: 1950-96.2016.811.0003

 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: IZAIA CAMARGO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELEVINA CAMARGO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Dr. CICERO ASSIS ANCHIETA para que devolvam 

os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 707198 Nr: 1958-15.2012.811.0003

 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: EDSON ALEXANDRE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR NASCIMENTO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDETE MACHADO CUSTODIO - 

OAB:6620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO Drª GLECI DO NASCIMENTO FACCO para que devolvam os 

autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 420934 Nr: 3208-88.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE LOPES RODRIGUES 

PUGAS - OAB:12.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO Drª DENISE RODEGUER para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 872624 Nr: 7504-75.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVIA LUCARONI GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ BASSO BIAZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO Drª DENISE RODEGUER para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 726777 Nr: 7687-85.2013.811.0003

 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: ÉRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, 

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO Dr. JOÃO RICARDO FILIPAK para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 777880 Nr: 5372-16.2015.811.0003

 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: MARIA LUCIA DE CASTRO E SILVA, LUIZ IRALDO DA 

SILVA, TEREZINHA CASTRO ARNOUD, JOAO LEONEL DE CASTRO, 

SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO, 

PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO, LARISSA DE OLIVEIRA CASTRO, 

FABIANA MONTEIRO DE CASTRO PREVELATO, MARINELZA RODRIGUES 

DE MORAES, ROBERTA SANTOS DE REZENDE CASTRO, IVAN BARRETO 

PREVELATO, LARIANA DE OLIVEIRA CASTRO SIMÕES, LUCAS BENITES 

SIMÕES, CARLOS ANTONIO DE CASTRO, SONIA APARECIDA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA DE OLIVEIRA CASTRO, 

ESPOLIO DE ANTONIO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT, NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - 

OAB:12.416/MT, PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - OAB:22064/O, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Drª. ADELINA NERES DE SOUZA CAMPOS, para 

que devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 67392 Nr: 2641-43.1998.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNLR, GRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO Dr. GERALDO ROBERTO PESCE para que devolvam os autos 

em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 440180 Nr: 8847-53.2010.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJAIME APARECIDA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO Dr. JOÃO RICARDO FILIPAK para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715579 Nr: 10871-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCS, TMSOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO Dr. EDIVILSON JOSE GUIMARAES para que devolvam os 

autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 720934 Nr: 1965-70.2013.811.0003

 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: KDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:MT/8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE RAFAGNIN 

MARQUES - OAB:OAB/ MT 15499

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO DR.ILDO ROQUE GUARESCHI para que devolvam os autos 

em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 764454 Nr: 15544-51.2014.811.0003

 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: VVDSM, JDSM, LCDS, IVDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:OAB/MT 20.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Dr.ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR para que 

devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 790701 Nr: 10496-77.2015.811.0003

 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: VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERALDO FRANCISCO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO Dr. ESTEVÃO PINHEIRO JOTA para que devolvam os autos 

em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 761021 Nr: 13928-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDORIO OLIVEIRA, ALZIRA DE OLIVEIRA, NELCI 

MENDES FERREIRA, MARIA ALICE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO Dr. JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA para que devolvam os 

autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 389736 Nr: 3338-49.2007.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCN, FDCN, ADCNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando o Dr.ADALBERTO LOPES DE SOUSA para que 

devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 759293 Nr: 12944-57.2014.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: PRB, ECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:15121-A, Naiamy Zwick - OAB:22478/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO Dr. DENISE RODEGUER para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 761877 Nr: 14444-61.2014.811.0003

 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: JHONES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGQDS, MARIA APARECIDA QUEIROZ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CONCEIÇÃO DE SOUZA 

DORILÊO - OAB:7.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO Dr. FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA para que devolvam 

os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 802307 Nr: 15306-95.2015.811.0003

 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: JORGE MARQUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO Dr. JOÃO RICARDO FILIPAK para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 813404 Nr: 702-95.2016.811.0003

 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: SIMONE DE ALMEIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO Dr. JOAO RICARDO FILIPAK para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440296 Nr: 8963-59.2010.811.0003

 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: ALAIDE GONCALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO JOSE DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETÍCIA BATISTA DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 8963-59.2010.811.0003, Protocolo 

440296, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 803585 Nr: 15782-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVSB, RFSB, PSDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15782-36.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 63.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

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.: 717033 Nr: 12448-96.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDS, KJDS, GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12448-96.2012.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fl. 74.

2. Após, arquivem-se os autos, conforme preconiza o art. 921, §2º, do 

Diploma Processual Civil.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

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.: 432279 Nr: 943-79.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCAB, VVAB, RMAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Processo n.º 943-79.2010.811.0003

Vistos em correição.

1. Considerando que o direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente, no ramo da 

informática, devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a 

efetividade do processo judicial e, por conseguinte, da própria prestação 

jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização que o Sistema 

INFOSEG possibilita, em função de permitir a busca de endereços com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de 

Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos 

processuais para a melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca 

de endereços via sistema INFOSEG.
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 2. Após a consulta realizada junto ao sistema INFOSEG foi localizado o 

endereço da parte executada, qual seja, Rua Francisco Felix, n.º 560, 

Município de Rondonópolis/MT, CEP: 78710820.

 3. Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

4. Expeça-se o necessário.

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.: 438362 Nr: 7029-66.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDS, VMDS, MDFMDS, VMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7029-66.2010.811.0003

Vistos em correição.

1. Considerando que o direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente, no ramo da 

informática, devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a 

efetividade do processo judicial e, por conseguinte, da própria prestação 

jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização que o Sistema 

INFOSEG possibilita, em função de permitir a busca de endereços com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de 

Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos 

processuais para a melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca 

de endereços via sistema INFOSEG.

 2. Após a consulta realizada junto ao sistema INFOSEG foi localizado o 

endereço da parte requerente, qual seja, Rua Lucas Pacheco, n.º 1119, 

Município de Rondonópolis/MT, CEP: 78715000.

 3. Sendo assim, defiro o pleito de fl. 87. Para tanto, intimem-se a parte 

autora e seu procurador, pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos 

autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto 

Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

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.: 774632 Nr: 4133-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA IZABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387-B

 Processo n.º 4133-74.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. A toda evidência, analisando os autos com vagar, nota-se que a parte 

autora requer ao juízo diligências para obtenção de informações quanto à 

quitação do imóvel, uma vez que são necessárias para realização do leilão 

judicial.

 2. Assim, por considerar que a busca de informações nesse sentido não 

guarda nenhuma relação com o mister jurisdicional e que a incumbência de 

carrear aos autos o comprovante de quitação é das próprias partes, 

indefiro os pleitos formulados às fls. 101 e 103.

3. Em consequência, abra-se vista dos autos à parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que de direito.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

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.: 722678 Nr: 3688-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YATM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Processo n.º 3688-27.2013.811.0003

Vistos em correição.

1. Homologo o acordo de fls. 169/170, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

2. Determino a suspensão do processo, em consonância com o disposto 

no art. 922, do Novo Digesto Processual Civil, até ulterior manifestação 

das partes interessadas, devendo o feito, durante o período de 

suspensão, aguardar na Secretaria da Vara, sendo excluído do relatório 

mensal.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, 

intime-se a parte autora a manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção (art. 485, §1º, CPC).

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

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.: 729365 Nr: 10043-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS, BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10043-53.2013.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro, na íntegra, o pleito de fl. 68, anverso e verso, procedendo-se à 

notificação do empregador da parte requerida, nos termos do art. 529, 

CPC, devendo ser imediatamente oficiado, para que efetue o desconto 

diretamente em sua na folha de pagamento, sob pena de crime de 

desobediência (art. 330, do Código Penal), bem como determino que se 

proceda à penhora e avaliação do bem móvel descrito no documento de fl. 

56.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

 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.: 824115 Nr: 4301-42.2016.811.0003

 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: ABSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 
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OAB:13301-A/MT

 Processo n.º 4301-42.2016.811.0003

Vistos em correição.

1. Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Ritos, dou-me por suspeito de 

processar e julgar o feito em apreço, determinando a remessa destes 

autos ao substituto legal deste juízo.

 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias na capa do 

caderno processual para que não seja mais remetido a este gabinete.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

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.: 728345 Nr: 9144-55.2013.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOA, JVOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3.615-B, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 4. Assim, tendo a parte executada deixado de cumprir voluntariamente o 

acordo de fl. 105, determino a sua intimação para cumprir a obrigação 

assumida em sede de composição entre as partes, exortando-se, ainda, 

expressamente, à demandada que não deverá de qualquer maneira 

embargar o pleno exercício do direito de visita da parte demandante na 

forma ora fixada pelo juízo, sob pena da incidência de multa diária no valor 

de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), consoante dispõe o art. 537, 

caput, do Digesto Processual Civil, devendo ser salientado no mandado de 

intimação que o desatendimento da determinação judicial poderá ensejar, 

além da aplicação da multa, condenação por litigância de má-fé e 

responsabilização penal pelo crime de desobediência (art. 330, do Código 

Penal). 5. Cientifique-se a parte executada que, após o transcurso do 

prazo para o cumprimento da obrigação de fazer (arts. 536, §4º c.c 525, 

caput, do Código de Ritos), terá o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar impugnação, observando, no que couber, as matérias de 

defesa elencadas no art. 525, do Código de Processo Civil. 6. Intime-se. 7. 

Expeça-se o necessário. 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.: 752743 Nr: 9160-72.2014.811.0003

 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: SCG, MCG, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE DA COSTA 

CACERES - OAB:22573, KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - 

OAB:19204/O

 Processo n.º 9160-72.2014.811.0003

Vistos em correição.

1. Cumpra-se, na íntegra, a decisão de fl. 36.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

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.: 817540 Nr: 2063-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS, BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA 

- OAB:12.103, ANDRE ROCHA DE SOUZA - OAB:20964/O, NALVA 

MILTA DE SOUZA B. MELO - OAB:15.898

 10. Na esteira desse entendimento, recentemente, o colendo Superior 

Tribunal de Justiça alterou a Súmula 309, cujo verbete passou a ter a 

seguinte redação: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.” 11. 

Dessarte, conforme exposição supra, determino a remessa dos autos, 

com urgência, ao contador judicial para a atualização dos valores devidos 

relativos ao(s): a) 03 (três) meses anteriores à propositura da ação; b) os 

meses que venceram no curso do processo; e c) somatório dos itens 

anteriores. 12. Com o resultado do cálculo, intime-se a parte devedora 

para efetuar o pagamento, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob 

pena de ser decretada imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 

528, §3º, do CPC. 13. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e 

ao representante do Ministério Público para que, no prazo legal, se 

manifestem. 14. Intime-se. 15. Expeça-se o necessário. 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.: 750894 Nr: 8227-02.2014.811.0003

 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: HMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8227-02.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiroo pleito de fl. 89.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

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.: 769414 Nr: 1873-24.2015.811.0003

 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: MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GACR, APR, JAC, LBC, MDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 Processo n.º 1873-24.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. Quanto ao teor das decisões de fls. 231/235 e 309/311, anverso e 

verso, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Após, em não havendo novas manifestações, arquivem-se os autos, 

devendo a Sr.ª gestora judiciária proceder com as anotações de estilo.

3. Intimem-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 814134 Nr: 927-18.2016.811.0003

 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: NMM, JKMPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCESCA PIPI DE 

SOUZA WILLON - OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 927-18.2016.811.0003

Vistos em correição.

1. Ante a certidão de fl. 50, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 813088 Nr: 570-38.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDMS, SZDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 570-38.2016.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fls. 45/46, anverso e verso.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

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.: 797325 Nr: 13239-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKDCR, RDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT

 Processo n.º 13239-60.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. Indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação (fl. 86), eis 

que se trata de cumprimento de sentença (título executivo judicial - fls. 

11/12), na qual não há que se falar em audiência de conciliação. Ademais, 

a verba alimentar é irrenunciável, conforme dicção do art. 1.707, do 

Código Civil, in verbis:

“Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe

 ,mé vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito 

insuscetível de cessão, compensação ou penhora.” (grifo nosso)

2. No mais, intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no 

prazo legal.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 903569 Nr: 6438-26.2018.811.0003

 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: CMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6438-26.2018.811.0003

 Vistos em correição.

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 15h, para realização da audiência de 

tentativa de conciliação.

 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu procurador.

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. No mais, indefiro o pedido constante no item “b” da exordial de fls. 

04/07, por falta de amparo legal.

 7. Intime-se.

8. Expeça-se o necessário.

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.: 451481 Nr: 6660-38.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPPDV, RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 B Processo n.º 6660-38.2011.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fl. 96, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e, após, arquivem-se, conforme preconiza o art. 921, 

§2º, do Diploma Processual Civil.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

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.: 787287 Nr: 9140-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AVTDS, PVT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9140-47.2015.811.0003

 Vistos em correição.

1. Em atenção ao pedido constante dos autos, defiro a suspensão do feito 

pelo prazo de 3 (três) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 854996 Nr: 1437-94.2017.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:18.393

 Processo n.º 1437-94.2017.811.0003

 Vistos em correição.

1. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para sua manifestação, no 

prazo legal.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

3. Expeça-se o necessário.

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.: 746240 Nr: 5730-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSR, RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5730-15.2014.811.0003

Vistos em correição.

 1. Ante à manifestação de fls.69/70, intime-se a parte autora para que 

requeira o que de direito, no prazo legal.

2. Expeça-se o necessário.

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.: 762006 Nr: 14483-58.2014.811.0003

 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: HGLR, APDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 21. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, 

inciso I, do Estatuto Processual Civil, fixando a título de alimentos o valor 

de um terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje ao valor de 

R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), devidos pela parte demandada à 

parte autora, a ser depositado em conta bancária de titularidade de sua 

representante, até o dia 10 (dez) de cada mês.22. Sem condenação em 

custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça.23. 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 agosto de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 705925 Nr: 600-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTDA, ETA, JAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDETU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, PERCILIO BARRETO MONTEIRO - OAB:12.388-E, 

RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 600-15.2012.811.0003

Vistos em correição.

1. Ante o teor das certidões de fls. 105 e 106, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 803757 Nr: 15828-25.2015.811.0003

 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: EDETU, JTDA, JAL, ETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15828-25.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. Considerando a certidão de fl. 60, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704170 Nr: 12147-86.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOR, AMDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON BENEDITO RONDON 

- OAB:OAB/MT 19.220

 Processo n.º 12147-86.2011.811.0003

 Vistos em correição.

 1. Defiro a cota ministerial de fl. 186.
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2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

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.: 706331 Nr: 1043-63.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 Processo n.º 1043-63.2012.811.0003

Vistos em correição.

1. Ante a certidão de fl. 174, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 706048 Nr: 736-12.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSG, KCDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:MT/8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 6. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, determino que se expeça certidão judicial que comprova 

a dívida exequenda para que a parte exequente proceda com o protesto 

na forma postulada, com espeque no art. 517, do CPC. 7. No mais, indefiro 

o pedido de suspensão e apreensão da CNH do executado, por falta de 

amparo legal. 8. Após, abra-se vista dos autos a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo legal. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o 

necessário. 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.: 818784 Nr: 2491-32.2016.811.0003

 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: ASDSA, AVDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2491-32.2016.811.0003

 Vistos em correição.

1. Certifique a Sr.ª gestora judiciária quanto à citação da parte requerida 

por edital.

2. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para sua manifestação, no 

prazo legal.

3. Após, venham-me os autos conclusos.

4. Expeça-se o necessário.

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.: 713766 Nr: 8901-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBB, FAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Processo n.º 8901-48.2012.811.0003

 Vistos em correição.

 1. Defiro a cota ministerial de fl. 127.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

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.: 784495 Nr: 7956-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMRD, KGRD, SSRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602, ILEONILSON RODRIGUES - OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA 

PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7956-56.2015.811.0003

 Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fls. 91/92. Para tanto, oficie-se à diretoria da 

Penitenciária Central do Estado para que informe, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se o requerido se encontra preso naquele local. Sendo positiva a 

resposta, expeça-se carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT, com a 

finalidade de citar a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), apresentar contestação, salientando-lhe que 

o prazo fluirá a partir da juntada do mandado devidamente cumprido aos 

autos, 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.

2. Sendo negativa a resposta do ofício, expeça-se carta precatória para a 

Comarca de Várzea Grande/MT, com a finalidade acima descrita, devendo 

a citação se dar no endereço indicado no item “c” do petitório de fls. 

191/192.

3. Após, venham-me os autos conclusos.

4. Expeça-se o necessário.

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.: 823296 Nr: 4067-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AACDS, MECDS, BCDS, VCDS, VCDS, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039/SP, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4067-60.2016.811.0003

Vistos em correição.
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1. A toda evidência, analisando o feito com vagar, nota-se que a parte 

autora requer, à fl. 63, a citação da parte requerida, porém, consta dos 

autos, à fl. 36, que esta já foi citada, perfectibilizando a relação angular 

processual, nos termos do art. 238, caput, do CPC, não havendo, portanto, 

que se falar em citação.

 2. Cumpra-se o determinado à fl. 59, observando o endereço indicado à fl. 

63.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

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.: 350214 Nr: 5390-86.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS, DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5390-86.2005.811.0003

Vistos em correição.

1. Ante o pleito de fl. 230, determino que seja oficiado à CEF para que 

proceda à transferência dos valores de PIS/FGTS existentes em favor do 

executado para conta bancária informada pela parte autora, conforme o 

débito discutido no caso em apreço.

2. Intime-se

3. Expeça-se o necessário.

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.: 805580 Nr: 16525-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMM, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MAIA ROCHA DA 

SILVA - OAB:OAB/PR 45.182

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Dr. JONAS PEREIRA RODRIGUES para que 

devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 740781 Nr: 2501-47.2014.811.0003

 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: JMM, ANDREIA MEDINA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RAMOS LIROLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Dr. JONAS PEREIRA RODRIGUES para que 

devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765444 Nr: 25-02.2015.811.0003

 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: MARIA JUCELIA ISABEL ANDRADE DO NASCIMENTO, 

ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO, SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO, 

SANDRA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, JOSE 

APARECIDO PEREIRA VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A, JUNIELLE 

LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Dr. JOSE APARECIDO PEREIRA VERISSIMO para 

que devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 800219 Nr: 14488-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECB, PCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Dr. KLEYSLLER WILLON SILVA para que devolvam 

os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 749221 Nr: 7354-02.2014.811.0003

 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: LUCIMARA SILVA CLAUDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNON JOSE ALVES VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR PAVAN - 

OAB:20.053, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O, GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT, LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES - OAB:23357/O

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Drª . LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA para que 

devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 756536 Nr: 11199-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVAT, DFTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Drª . LUCIANA CASTREQUINI TERNERO para que 

devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 763217 Nr: 15012-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RF, JBF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Drª . MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA 

para que devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 758274 Nr: 12296-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Drª . MARIA IZABEL AMORIM PEREIRA PORTELA 

para que devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 435061 Nr: 3727-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE PANIAGO MIRANDA 

DOS SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O, SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT, ZILDA MARIA DE SOUZA - OAB:6491 GO

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Drª . MARIA IZABEL AMORIM PEREIRA PORTELA 

para que devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 375602 Nr: 3944-14.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVC, MSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA IZABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Drª . MARIA IZABEL AMORIM PEREIRA PORTELA 

para que devolvam os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 784252 Nr: 7870-85.2015.811.0003

 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: DELEY DRESLEY DE ARAUJO MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRISTHYAN KELLY MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - OAB:9889-B/MT, 

ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:MT/10046, JUNIOR SÉRGIO 

MARIM - OAB:6295/MT

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 825609 Nr: 4877-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSD, RSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA APARECIDA - 

OAB:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 778791 Nr: 5694-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIS SOARES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DURVALINO SOARES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES - OAB:MT/11.689, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 784908 Nr: 8135-87.2015.811.0003

 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: ZIRLEIA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 700095 Nr: 8066-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA PINTO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIVANDO CARLOS DA FONSECA, MARIA 

PAULA FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:, RICARDO 

ALEXANDRE PESTANA - OAB:13758/MT, THYAGO RODRIGO CASTRO - 

OAB:12648/MT

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 
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IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 745547 Nr: 5287-64.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDOF, MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 723697 Nr: 4688-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSM, EGSM, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 754779 Nr: 10197-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MORATTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DONIZETTE JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, EMERSON SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 779417 Nr: 5946-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDAL, MARIA NILZA VIEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 791064 Nr: 10659-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM, VGCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 449809 Nr: 4989-77.2011.811.0003

 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: LCDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDF, MPFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA 

- OAB:13758/MT, THYAGO RODRIGO CASTRO - OAB:12648/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 762961 Nr: 14898-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOA, LDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765171 Nr: 15959-34.2014.811.0003

 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: PG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSRG

 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: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 723838 Nr: 4834-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHVY, ACV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 420051 Nr: 2348-87.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCLDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 785166 Nr: 8251-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HURDS, HURDS, APARECIDA UMBELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando NUPRAJÚ para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 807792 Nr: 17280-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVAS, YRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Dr.ª OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ para que devolvam os 

autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 719530 Nr: 574-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETELVINA AUGUSTA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO FRANCISCO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Dr.ª SHIELWY FATIMA ZAMAR para que devolvam 

os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 719530 Nr: 574-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETELVINA AUGUSTA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO FRANCISCO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Dr.ª SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR para que devolvam 

os autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715377 Nr: 10651-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:OAB/MT 14.537, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando Drª STAEL MARIA DA SILVA para que devolvam os 

autos em secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 792003 Nr: 11089-09.2015.811.0003

 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: EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMB, APJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O, PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA - OAB:21027/O

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando UNIASSELVI para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 746623 Nr: 5959-72.2014.811.0003

 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: CLAUDINEIRE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DA SILVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando UNIJURIS para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 711511 Nr: 6525-89.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADN, MADN, DADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

TANIA MARIA CARDOSO SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando UNIJURIS para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 746592 Nr: 5939-81.2014.811.0003

 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: ILDO DA ROSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELONI WAGNER DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA RIBEIRO 

AMORIM - OAB:OAB/MT20058/O, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando UNIJURIS para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 788487 Nr: 9619-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEFDS, EHDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando UNIJURIS para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 727122 Nr: 8010-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDSDS, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 25 da CNGC, considerando a realização de Correição 

Ordinária iniciada em 27/08/2018, conforme Portaria nº. 4/2018 

IMPULSIONO intimando UNIJURIS para que devolvam os autos em 

secretaria para que sejam correicionados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002375-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN ALVES MACHADO (REQUERENTE)

NELY ALVES (REQUERENTE)

GUMERCINDO DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

HELIO FIALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN ALVES MACHADO (REQUERIDO)

NELY ALVES (REQUERIDO)

RICARDO ALVES MACHADO (REQUERIDO)

GUMERCINDO DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002375-38.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14646914, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 2 

(dois) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo 

da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000448-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA (EXEQUENTE)

CLAIRE INES GAI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI BARBOSA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000448-37.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

o direito acompanha a evolução da sociedade, sendo certo que os 

avanços tecnológicos, principalmente, no ramo da informática, devem ser 

prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do processo 

judicial e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e tendo em 

linha de estima a racionalização que o Sistema INFOSEG possibilita, em 

função de permitir a busca de endereços com grande agilidade, 

consagrando os princípios da economia e celeridade processuais, bem 

como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de Ritos, que dispõe 

sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos processuais para a 

melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca de endereços via 

sistema INFOSEG. 2. Após a consulta realizada junto ao sistema INFOSEG 

foi localizado o endereço da parte requerida, qual seja, Rua Rafael 

Arcanjo Ribeiro, Casa, n.º 440, Município de Rondonópolis/MT, CEP: 

78740118. 3. Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006549-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JEOVA LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANI DA SILVA PESSOA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006549-27.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Do minudente 

volver dos autos, nota-se que o feito é uma ação de divórcio (ID: 

9874734), na qual se pleiteia a partilha de um imóvel localizado em nesta 

cidade. Porém, o imóvel que se pretende partilhar não se encontra em 

nome das partes, o que é requisito para a partilha. 2. O art. 1.227, do 

Código Civil, dispõe que a matrícula é o meio legal de comprovação de 

propriedade: “Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou 

transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no 

Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), 

salvo os casos expressos neste Código.” 3. Não é outro o entendimento 

jurisprudencial. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. BEM 

IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE NÃO FOI PROVADA. AUTOMÓVEIS 

REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIRO. Não há como decidir a respeito de 

partilha de bem imóvel cuja propriedade não foi provada e que 

alegadamente pertence a terceiro. Eventual direito sobre o bem deve ser 

buscado em ação própria com a participação do proprietário registral do 

bem. Sentença mantida. Também é descabida a partilha dos dois 

automóveis que estão registrados no nome do pai do autor, pois ele não é 

parte neste processo. Viável, contudo, reconhecer a meação da ré sobre 

eventual direito de indenização em relação a tais bens, o qual deverá ser 

deduzido em ação própria que conte com o proprietário dos bens. 

Sentença parcialmente reformada. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 

APELO.” (TJ/RS. Apelação nº 70074918830. Relator: Des. Rui Portanova. 

Julgamento: 07.12.2017). (grifo nosso) 4. Assim, intime-se o requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte a matrícula do referido bem 

em nome das partes. 5. Após, venham-se os autos conclusos. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de agosto de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003927-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDO FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

UALLISSON NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003927-38.2018.8.11.0003 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 
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alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial, bem como à Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, 

para que informem ao juízo quanto à existência de numerário em favor do 

de cujus. 4. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos prova de que não há outros herdeiros do falecido além 

daqueles mencionados no processo, utilizando-se, para tanto, de 

declarações com firma reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas, 

bem como para que informe o valor do veículo a ser transferido. 5. Após, 

vista ao representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004042-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA LUCIA RAMOS (REQUERENTE)

JADSON RAMOS (REQUERENTE)

ALLAN VIEIRA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004042-93.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o petitório de 

ID: 14028881, determino que seja oficiado, com urgência, ao Banco do 

Brasil para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe ao juízo quanto à 

existência de numerário em conta bancária em favor do de cujus. 2. Após, 

venham-me imediatamente conclusos. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007154-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (ADVOGADO(A))

V. Z. H. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL HENRIQUE HENZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007154-36.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, verifica-se que o título executivo que 

embasa a presente executio é uma sentença proferida pelo juízo da 2ª 

Vara de Família e Sucessões desta Comarca (ID: 14984326), sendo, 

inclusive, consignado na exordial a distribuição por dependência ao 

processo Proc. n.º 7269-50.2013.811.0003, Cód.: 726334, que tramita 

perante aquele juízo. 2. Assim, por tratar-se de matéria de competência 

absoluta, com arrimo do art. 516, inciso II, do Código de Ritos, determino a 

remessa destes autos àquele juízo, que é o prevento para a apreciação 

desta matéria. 3. Sobre o tema, anoto o seguinte julgado: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO 

ORIUNDA DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO – ARTIGO 

575, II CPC – COMPETÊNCIA DO JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA 

EXEQUENDA – CONFLITO IMPROCEDENTE. A execução de alimentos deve 

ser promovida no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do 

qual adveio o referido titulo judicial, em consonância com a regra prescrita 

no art. 575, II do CPC.” (TJ/MT n. 167.766/2014, 1ª Turma de Câm. Cív. 

Reun. de Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, j. 

02.07.2015). (grifo nosso) 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003363-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BENEDITO RONDON (ADVOGADO(A))

FABRIZIA FRIOZO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO QUEIROZ CASTRO (RÉU)

GERALDO ROBERTO PESCE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003363-59.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14639782, pelo que determino a transferência dos valores depositados 

em juízo, referentes a este processo, em favor da requerente, bem como 

a intimação da parte requerida para que proceda com os futuros depósitos 

na conta informada pela parte requerente. 2. Abra-se vista à parte 

requerente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação à contestação e resposta à reconvenção. 3. Abra-se vista ao 

Ministério Público para manifestação. 4. Após, venham-me os autos 

conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005815-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO URSULINO DA SILVA (REQUERENTE)

GENILDE URCULINA DA SILVA (REQUERENTE)

GENIALDA URSULINA DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO URCULINO DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE URSULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

CLAUDIONOR ALVES (INVENTARIADO)

LINDAURA URSULINA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005815-76.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. O ESPÓLIO DE 

JOÃO ALVES DA SILVA, LINDAURA URSULINA DA SILVA e 

CLAUDIONOR ALVES, representado por sua inventariante, Sr.ª Genilde 

Urçulina da Silva, postula pela homologação do plano de partilha dos bens 

dos falecidos. 2. Da análise dos autos, nota-se que, até o momento, não 

foi comprovado o recolhimento do ITCMD, valendo dizer que o Código de 

Processo Civil atual inovou ao dispensar a comprovação da quitação do 

tributo para fins de homologação do plano de partilha, eis que em sede de 

arrolamento sumário de bens não cabe o conhecimento ou a apreciação 

de questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação de taxas 

judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade 

dos bens do espólio, a teor do que dispõe o art. 662, da Lei Instrumental 

Civil. 3. Nesta mesma linha de pensamento, importa ressaltar o que dispõe 

o § 2º do art. 659, do CPC: “Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre 

partes capazes, nos termos da lei, será homologada 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 incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662.” (grifo nosso) 4. Com efeito, o art. 1.031, do 

antigo Código de Processo Civil (Lei n.º 5.869/73), estabelecia que, 

transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou 

adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos 

bens por ele abrangidos, só seriam expedidos e entregues às partes após 

a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos 

os tributos. 5. Sucede que com a inovação trazida pelo art. 659, § 2º, do 

atual Código de Ritos (Lei n.º 13.105/15), após o trânsito em julgado da 

sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, deverá ser 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, 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 incidentes. 6. 

Como se vê, a sistemática do arrolamento sumário do atual Digesto 

Processual Civil subtraiu do Poder Judiciário o dever de controlar o 

recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (art. 662, § 1º, CPC). 

A partir de então, exige-se, tão somente, a intimação do fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária (art. 662, 
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§ 2º, CPC), fato que ocorrerá depois de homologada a partilha ou de 

deferida a adjudicação (art. 659, § 2º, CPC). 7. A respeito do recolhimento 

do imposto de transmissão no arrolamento sumário, oportuno transcrever 

o seguinte excerto doutrinário: “A apuração, lançamento e cobrança do 

tributo sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas 

(art. 662, § 2º). Isto em nada diminui as garantias do Fisco, uma vez que, 

após a homologação da partilha, o seu registro não se poderá fazer no 

Registro de Imóveis sem o comprovante do recolhimento do tributo devido 

(art. 143 da Lei dos Registros Públicos). Por outro lado, 

independentemente de intervir no processo de arrolamento, a Fazenda 

Pública não estará adstrita aos valores nele declarados pelas partes. Com 

isso, tornaram-se estranhas ao arrolamento todas as questões relativas 

ao tributo incidente sobre a transmissão hereditária de bens. De tal sorte 

que, nesse procedimento especial, não pode a Fazenda Pública impugnar 

a estimativa do valor dos bens do espólio feita pelo inventariante – valor 

atribuído tão somente para fins de partilha – e requerer nova avaliação 

para que se possa proceder ao cálculo do Imposto de Transmissão Causa 

Mortis, uma vez que este será sempre objeto de lançamento 

administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não podendo ser 

discutido nos autos de arrolamento.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. 

Curso de direito processual civil. Vol. II. 50ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016, pp. 380-381). (grifo nosso) 8. Assim, JULGO, por sentença (art. 

659, § 2º, CPC), o inventário dos bens deixados por JOÃO ALVES DA 

SILVA, LINDAURA URSULINA DA SILVA e CLAUDIONOR ALVES 

(qualificados nos autos), na forma pleiteada pela inventariante, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados 

os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de 

terceiros. 9. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, 

determino que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os 

competentes formais de partilha. 10. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do 

CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública. 

11. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

22 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009468-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEZIR RIBEIRO DE FREITAS (REQUERENTE)

Nivaldo Jose Padilha (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARTINS DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009468-86.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. NEZIR RIBEIRO DE 

FREITAS (qualificada nos autos) postula a este juízo a concessão de 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento do valor que consta em nome do de 

cujus, Sebastião Martins de Andrade, seu irmão, junto à PREVI (Caixa de 

Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil). 2. Os demais herdeiros 

manifestaram a sua concordância com o pleiteado, conforme se verifica 

das declarações juntadas nos autos (IDs: 14486710, 14486745, 14486857 

e 14486886). 3. O Ministério Público não intervém no feito. 4. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. 

Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de fato, a 

requerente é irmã do falecido, conforme documentos acostados ao 

caderno processual, o que evidencia sua legitimidade para postular o 

presente alvará judicial. 6. Assim, diante da documentação coligida aos 

autos, bem como atendidos os requisitos legais, mormente a concordância 

dos demais herdeiros, verifica-se que o pedido inicial merece guarida. 7. 

Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, defiro o 

pedido veiculado na exordial, para determinar que se expeça alvará 

judicial em favor da autora (qualificada nos autos), autorizando-a a 

proceder ao levantamento de todo e qualquer numerário existente junto à 

PREVI (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) em 

favor do falecido, Sebastião Martins de Andrade. 8. Expeçam-se os 

mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste decisum. 9. Sem 

condenação em custas processuais, vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 10. Sem condenação em honorários advocatícios, 

por serem incabíveis à espécie. 11. 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, 

24 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1006954-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VIEIRA ITACARAMBY BESSA (REQUERENTE)

KARINA VIEIRA ITACARAMBY BESSA (REQUERENTE)

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

IDALIA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANO VIEIRA ITACARAMBY BESSA (REQUERENTE)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM BESSA ITACARAMBY (REQUERIDO)

 

Intimação dos requerentes para cumprir integralmente o comando judicial, 

a saber: "Doravante, previamente à expedição do alvará com validade de 

60 (sessenta) dias, deverão os autores efetuarem ao recolhimento das 

custas no prazo de cinco dias, sendo que em caso de inadimplemento 

proceda-se na forma disciplinada pelo art. 353 da CNGC Judicial".

Despacho Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1007172-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOIZETE MARIA DAL CORTIVO DA SILVA (REQUERENTE)

VALDIR CABREIRAS DA SILVA (REQUERENTE)

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007172-57.2018.8.11.0003 Vistos etc., Faculto aos requerentes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover a emenda à inicial para acostar aos 

autos cópia da certidão de casamento com a aludida averbação da 

separação judicial, eis que documento indispensável à propositura da 

demanda (art. 320, CPC), sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 

321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de 

agosto de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003445-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

A. A. M. (REQUERIDO)

N. P. T. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003445-27.2017.8.11.0003 Vistos. Estando o requerido em lugar 

incerto e não sabido, defiro o pedido retro, devendo o mesmo ser citado 

via edital, com o prazo de vinte dias, obedecidas as formalidades legais 

(art. 256, do NCPC), para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias a contar do dia útil seguinte ao término do prazo 

do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015), consignadas as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil atual. Na hipótese 

de o requerido não apresentar contestação, forte no quanto disposto no 

art. 72, II, do NCPC, fica desde já nomeado o advogado Dr. Samir Badra Dib 

(UNIJURIS) para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo prazo legal. 

Após, colha-se parecer ministerial. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 01 de 

março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007028-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. M. R. (ADVOGADO(A))

S. M. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. M. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007028-83.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, 

do Código de Processo Civil. 3. No que concerne ao pedido de deferimento 

liminar da guarda da criança S. V. M. da M. (d.n. 13/06/2016), em favor da 

requerente, ressai da exordial que a menor atualmente encontra-se sob os 

cuidados da genitora, sendo aconselhável, nesse primeiro momento, que 

permaneça sob a guarda da mãe, eis que atende o melhor interesse da 

infante. Neste diapasão, DEFIRO a guarda provisória de S. V. M. da M. em 

favor da genitora. Lavre-se o competente termo, com as cautelas legais. 

4. Sem prejuízo, elabore-se estudo psicossocial no domicílio das partes, 

sem prévio aviso, aferindo-se as condições econômicas, higiênicas, 

morais, afetivas e sociais (perante os vizinhos, escola e local de trabalho) 

para criação e educação da infante, em laudo circunstanciado no prazo 

de 15 (quinze) dias. 5. Designo audiência de conciliação para a data de 28 

de novembro de 2018 às 17h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação 

deste Juízo. 6. Cite-se o requerido, intimando-o a comparecer à audiência 

aprazada, acompanhado de advogado, atentando-se a Serventia, no 

cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 

1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo acordo na audiência, poderá a 

parte demandada contestar o presente, desde que o faça por intermédio 

de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Rondonópolis-MT, 27 de agosto de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001911-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. M. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. A. (ADVOGADO(A))

I. H. M. (ADVOGADO(A))

I. G. F. (ADVOGADO(A))

S. N. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001911-82.2016.8.11.0003 Vistos etc., Considerando que o recibo 

apresentado pelo executado como comprovação de pagamento é idêntico 

aquele derradeiramente colacionado (IDs 14898724 e 13068205), do qual 

o exequente noticiou não ter percebido o valor registrado no documento 

(IDs 13868549, 13868699, 13869141 e 14527149), intime-se o executado 

para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), apresentar documento apto 

a COMPROVAR a quitação das prestações devidas, sob pena de 

manutenção da ordem de clausura. Aportando aos autos o aludido 

comprovante, abra-se vista à Defensoria Pública, pelo mesmo lapso. 

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se com urgência. 

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 762676 Nr: 14780-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO RUFINO DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ENOC RUFINO DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerente para, em cinco dias, retirar os alvarás 

expedidos 89 e 90/2018, disponíveis em pasta própria nesta Secretaria 

(ESC. 54).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 420014 Nr: 2303-83.2009.811.0003

 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: ODESIA FRAGA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE REGINALDO DE MORAES 

CAJANGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232-MT, JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerente para, em cinco dias, retirar os alvarás 

expedidos 93 e 94/2018, disponíveis em pasta própria nesta Secretaria 

(ESC. 54).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 780189 Nr: 6275-51.2015.811.0003

 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: CLAUDIA ALICE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALICE NEGRAO PEREIRA, 

THATYANA GISELE JESUS PEREIRA, CARLOS EDUARDO PEREIRA, 

CARLOS HENRIQUE PEREIRA, FERNANDA MYCHELLE JESUS PEREIRA 

UTIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA INVENTARIANTE PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA 

VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE RETIRAR E PROVIDENCIAR AS 

CÓPIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO FORMAL EXPEDIDO (fl. 79), NO 

MESMO PRAZO, RECOLHER A GUIA PELA EXPEDIÇÃO DO FORMAL (UMA 

FOLHA) E GUIAS PARA AUTENTICAÇÕES TODAS AS CÓPIAS DESCRITAS 

À FL. 79, APRESENTANDO OS COMPROVANTES NO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 740783 Nr: 2503-17.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRD, GRD, MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:5152-A/MT

 Intimação do patrono da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007004-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK WILLIAN ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO ALVES GODINHO PEREIRA (RÉU)

ROSELY ALVES GODINHO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007004-55.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor da declaração de 

incompetência pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, 

recebo o feito no estado em que se encontra. 2. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 3. Trata-se de ‘Ação Revisional de Alimentos’ com pedido 

de tutela de urgência de natureza antecipada, aduzindo o requerente a 

impossibilidade de arcar com os alimentos ajustados entre as partes nos 

autos do processo ID 448748, que tramitou perante esta Vara 
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Especializada, sob o argumento de que constituiu nova família após o r. 

ajuste, advindo o aumento de suas despesas e o pagamento de aluguel, o 

que teria provocado alteração em sua capacidade contributiva. Com base 

nestes argumentos, pleiteia o autor, que a título de tutela antecipada seja 

deferida a redução dos alimentos arbitrados judicialmente em 30% do 

salário mínimo mensal para 21% do salário nacional. Para a concessão da 

tutela de urgência pretendida pelo Autor, faz-se necessário verificar a 

presença dos requisitos do art. 300 do CPC. O primeiro requisito é quanto 

à existência da probabilidade do direito, de onde se pressupõe prova de 

que houve alteração da fortuna do alimentante, ou da necessidade do 

alimentado, sendo estes os requisitos do art. 15 da Lei 5.478/68. Neste 

aspecto, verifico que não restou suficientemente demostrada a diminuição 

das necessidades do requerido, eis que o autor limitou-se a alegar estar 

impossibilitado de continuar provendo alimentos na forma outrora pactuada 

em favor de sua prole. Outrossim, constato que o autor não logrou êxito 

em comprovar alteração em sua capacidade contributiva, porquanto, 

extrai-se da narrativa dos fatos que a constituição da nova família ocorreu 

em momento posterior à avença que se pretende revisionar, não podendo 

o filho/alimentado suportar o ônus de compartilhar o sustento da família 

paterna em seu detrimento, até porque, as despesas supostamente 

oriundas de tal episódio são corriqueiras de qualquer pessoa e, 

previsíveis, já que concebida por manifestação de vontade do 

responsável. Assim, analisando-se detidamente os documentos que 

acompanham a exordial verifica-se que o requerente não trouxe aos autos 

nenhum fato concreto ou documento hábil a comprovar a sua alegada 

incapacidade financeira, utilizando-se tão somente de argumentos 

genéricos. A simples alegação de impossibilidade não é argumento 

suficiente para que sejam minorados os alimentos, devendo restar 

cabalmente comprovada a alegação de que o alimentante não tem 

condições de arcar com o pensionamento no valor anteriormente ajustado, 

sendo que em juízo de cognição sumária a esta fase reservada, penso 

que não se desincumbiu o requerente do ônus de demonstrar a alegada 

impossibilidade e, ao menos por ora, não verifico a verossimilhança de 

suas alegações. Além disso, a estabilidade da relação jurídica alimentar 

recomenda o desfecho da causa após a observância irrestrita do 

contraditório e da ampla defesa. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA LIMINAR. NÃO CABIMENTO. Caso em que o agravante sequer 

juntou ao processo de origem principal o título da obrigação alimentar que 

pretende revisar. Só esse fato coloca em dúvida a verossimilhança da 

alegação de mudança do binômio alimentar, pois prejudicada a análise 

situação pretérita. De resto, o impacto da nova obrigação alimentar 

constituída, sobre as possibilidades econômicas do agravante, é algo que 

se poderá aquilatar com segurança após o contraditório e ampla defesa. 

Razão pela qual, mantém-se a orientação da decisão agravada pelo 

indeferimento da antecipação de tutela liminar. NEGARAM PROVIMENTO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70058634460, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 10/04/2014) Dessa 

forma, se torna inviável a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada almejada pelo requerente, possibilitando-lhe a minoração da 

obrigação alimentar no tocante ao requerido, mesmo porque, somente 

após a dilação probatória, é que será possível angariar elementos 

contundentes a respeito da real capacidade financeira do alimentante e da 

efetiva necessidade da parte alimentada. Neste prisma, tenho que não se 

faz presente o requisito legal da existência da probabilidade do direito, 

razão pela qual a obrigação alimentar há de ser mantida, por enquanto, no 

patamar anteriormente ajustado, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada. Contudo, no curso da 

instrução, este juízo, poderá vir a rever tal posicionamento, em sendo a 

hipótese. 4. Designo audiência de conciliação para o dia 18 de dezembro 

de 2018 às 14h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 

5. Cite-se o requerido no endereço indicado na petição inicial, intimando-o 

a comparecer à audiência aprazada, acompanhado de advogado, 

atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao 

quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. 6. Em não havendo 

acordo na audiência, poderá a parte demandada contestar o presente, 

desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da realização da solenidade, sob pena de reputarem-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). Em seguida, 

colha-se parecer ministerial. Notifique-se. Dê-se ciência à Defensoria 

Pública local. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de agosto de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007151-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. Z. H. (EXEQUENTE)

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL HENRIQUE HENZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007151-81.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, §3º, do Código de Processo Civil. 3. Intime-se a parte executada, 

pessoalmente, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento das 

parcelas referentes aos meses de Junho/2018, Julho/2018 e Agosto/2018, 

no valor reclamado (em conformidade ao cálculo apresentado – ID 

14983418), acrescido do valor das parcelas que se vencerem no curso 

do processo, com os acréscimos legais, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto (CPC, 528, §1º), bem 

como de prisão civil (CPC, 528, § 3º). Consigno que, conforme o disposto 

no art. 528, § 7º, do CPC, na esteira da Súmula 309, do STJ, o débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do devedor é o que compreende as 

três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, acrescido do valor 

das prestações que se vencerem no curso do processo, de modo que 

fica facultado à parte exequente cobrar as demais parcelas da dívida 

(vencidas há mais de 3 meses do ajuizamento da execução) pelo 

procedimento da expropriação de bens (CPC, 528, § 8º). Do resultado do 

mandado, intime-se a parte exequente para manifestação, seguindo-se 

vista ao Ministério Público sendo caso de intervenção. 4. Indefiro a 

intimação do executado pela via eletrônica, ante a ausência de previsão 

legal, sendo certo que a viabilidade do ato depende de regulamentação 

específica (art. 246, V, do CPC), sob pena de incorrer em nulidade. 

Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 28 de agosto de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007101-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO BRENDO CHRISTIAN DA CUNHA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007101-55.2018.8.11.0003 Vistos etc., E. J. G. e P. B. C. da C. G., 

devidamente qualificados e representados, propuseram a presente ação 

consensual de exoneração de encargo alimentar. Destacam que em sede 

de investigação de paternidade com alimentos restou fixado que o primeiro 

requerente arcaria com a pensão alimentícia em favor do filho no valor 

equivalente a 57,5% (cinquenta e sete vírgula cinco por cento) do salário 

mínimo vigente no país. Pugnam pela procedência do pedido para que o 

genitor seja exonerado de adimplir a verba alimentar em favor do filho, 

atualmente maior de idade. Juntam documentos. É o relatório. Decido. 

Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, 

com fundamento no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil. 

Considerando-se a natureza da causa, notadamente a ausência de 

interesse de incapaz, deixo de abrir vista dos autos ao Ministério Público, 

passando desde já ao exame do pedido autoral. Pois bem. Em análise ao 

ajuste entabulado entre as partes, vislumbro que os requisitos de 

VALIDADE, EXISTÊNCIA e EFICÁCIA dos NEGÓCIOS JURÍDICOS 

encontram-se presentes no r. ACORDO firmado extrajudicialmente entre 

os mesmos. Posto isso, sem muitos rodeios, HOMOLOGO a referida 

transação e resolvo o MÉRITO com base no art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil e, por consequência, ENTINGO o presente feito. Sem 
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custas e honorários. Após a preclusão recursal, proceda-se ao 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P. I. e Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 28 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002235-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON LUCIO ARVANI (EXECUTADO)

ENNES BARBOSA & ARVANI LTDA - ME (EXECUTADO)

EVERTON NEVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

IZABEL STEFANI ENNES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002235-38.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ENNES BARBOSA & ARVANI LTDA - ME, EVERSON LUCIO 

ARVANI, IZABEL STEFANI ENNES BARBOSA VISTO Intimem-se os 

executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, garantirem a execução, 

sob pena de não recebimento dos embargos, bem como para vincularem 

os embargos a esta execução, sem a necessidade de juntada na própria 

execução. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 28 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003014-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Outros Interessados:

RONIZE ANTONIO BARBOSA (ADVOGADO(A))

JOCTA DA SILVA RUFINO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (DENUNCIAÇÃO À 

LIDE)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 28/08/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003401-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA (ADVOGADO(A))

EDINEIA VENANCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001721-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIZON ALVES AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, sem interposição de recurso. RONDONÓPOLIS, 28 de agosto de 

2018 DEBORA YANEZ PEREIRA CLAUDIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª 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: 1006470-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NABIL NAHSAN (AUTOR(A))

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1006470-14.2018.8.11.0003 VISTO. NABIL NAHSAN 

ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela 

antecipada de urgência em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

aduzindo, em síntese, que é portador da doença Hipopituitarismo e em 

razão disso necessita fazer tratamento com o hormônio Sematropina, em 

caráter de urgência. Sustenta que, em 20/09/2016, o médico indicou o 

referido tratamento com URGÊNCIA, no entanto, aguarda o fornecimento 

do medicamento pelo Estado há mais de dois anos. Alega que não possui 

condições financeiras para arcar com a aquisição do medicamento. 

Assim, requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja 

determinado ao Estado de Mato Grosso a custear o tratamento do autor 

com SEMATROPINA RECOMBIANTE HUMANA 30uni, mensalmente, 

conforme orientação médica. Este Juízo requereu a orientação do NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico (Id. 14685996), cujo parecer se encontra 

encartado no Id. 14772015. Determinou-se a intimação da parte autora 

para comprovar que não possui recursos suficientes para arcar com as 

despesas processuais e com o custo do medicamento pleiteado (Id. 

14799945). O autor informou que tem um rendimento de R$ 4.500,00 e o 

gasto mensal com o remédio fica em torno de R$ 3.458,91 (Id. 14902716). 

É o relatório. Decido. Conforme se infere da inicial, pretende o requerente 

que o ESTADO DE MATO GROSSO seja compelido a disponibilizar o 

medicamento necessário. De início, é necessário analisar os requisitos 

essenciais à concessão da tutela de urgência, dispostos no artigo 300, do 

Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos 

autos, a probabilidade do direito do autor encontra-se demonstrada não só 

em razão dos próprios fundamentos de fato e de direito narrados na 

inicial, mas também pelas provas documentais colacionadas aos autos, 

especialmente pelos documentos médico de fls. 12/17 do PDF, que 

demonstram a necessidade do demandante de fazer uso do fármaco 

solicitado. De igual modo, os documentos comprovam a incapacidade 

financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento pleiteado, 

uma vez que o menor custo mensal é de R$ 3.458,91 (três mil, 

quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos) e a renda 

mensal do autor é de R$ 4.547,41 (quatro mil, quinhentos e quarenta e 

sete reais e quarenta e um centavos) (fls. 36/37 do PDF). Ademais, 

cumpre anotar que a saúde é bem essencial à sobrevivência humana, 

direito fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de 

atendimento integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do 

Poder Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir 

uma situação em que um cidadão, como o caso do requerente, portador de 

doença, não receba o tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna 

consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio 

de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, 

menor sofrimento e melhor qualidade de vida. Vejamos: “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.” A respeito desse preceito, a melhor 

orientação doutrinária é aquela que, a partir do século XX, considera que 

as normas pertinentes à saúde, por ser ela o mais típico dos direitos 

sociais, têm aplicabilidade imediata, independendo de norma 

regulamentadora. Mais adiante, a Constituição Federal, no seu art. 198, 

consigna que: "as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
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regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: II - atendimento integral, com 

prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; § 1º - O sistema único de saúde será financiado, nos 

termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras 

fontes". Assinalo que pelo princípio da solidariedade que norteia o Sistema 

Único de Saúde, todos os entes federados possuem obrigação de prestar 

atendimento à população. Ademais, dificuldades orçamentárias não podem 

servir de pretexto para que o Estado negue o direito à vida e à saúde, 

assegurados pela Constituição Federal. Consigno, ainda, que o direito à 

vida e à saúde não se encontram no âmbito dos atos discricionários 

(oportunidade e conveniência) da Administração Pública, mas se 

constituem num dever constitucional, não se podendo admitir a alegação 

de falta de recurso público para tratamentos médicos àqueles que não têm 

condições econômicas para suportarem os encargos. Saliento, por 

pertinente, que nossos Tribunais de Justiça vêm entendendo cabível a 

concessão de tutela de urgência em casos como o dos autos, tendo sido 

decididos os recursos até mesmo monocraticamente, pois está em jogo o 

direito à vida, bem maior, protegido pela Constituição Federal no art. 5º, 

caput, bem como no art. 196. De outro norte, no que diz respeito ao 

segundo pressuposto (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo), registra-se sua caracterização, haja vista que, à evidência dos 

fatos alegados, há grave risco do quadro de saúde do paciente vir a ser 

consideravelmente agravado, caso a tutela de urgência não seja 

concedida. No que se refere à possibilidade de concessão de tutela 

específica contra o Poder Público, tendo em vista às vedações impostas 

pela Lei n.º 9.494, de 10-9-97, anoto que, no momento em que restrições à 

concessão de medidas liminares colidirem com os direitos fundamentais do 

homem - como no caso dos autos, em que se tutela o direito à dignidade 

da pessoa humana - elas não poderão ser aplicadas, por flagrante 

inconstitucionalidade. É que, se denegada a liminar, a saúde do paciente 

(requerente) perecerá, portanto, trata-se de situação de urgência, que 

não pode esperar, por óbvio, o final da demanda. Conclui-se, portanto, 

pelo cabimento da tutela de urgência inaudita altera pars, na forma do art. 

9º do CPC. Assim, no caso dos autos, restou demonstrada, prima facie, a 

necessidade de fornecer ao requerente o medicamento solicitado em 

caráter de urgência, consoante documentos médicos acostados aos 

autos. Com essas considerações, com fundamento no artigo 196 da 

Constituição Federal, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, 

para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO forneça, no prazo de 

5 (cinco) dias, de forma gratuita, ao autor NABIL NAHSAN, o medicamento 

SEMATROPINA RECOMBIANTE HUMANA 30uni, conforme prescrição 

médica de Id. 146684098, p. 4. Deixo de designar audiência de conciliação 

ou mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos 

do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com 

conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de conciliação 

ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente 

a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o 

princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução 

da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Cite-se, intimando-se em seguida o 

requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) 

dias, ciente(s) de que, não sendo contestada a ação, será considerado(a) 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Rondonópolis, segunda-feira, 27 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006105-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA BAVARESCO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ALMIR CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª RENATA BAVARESCO 

DE SOUSA, PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES A 

RECURSO INTERPOSTO. .

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005853-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

WALTENCYR R. SANTIAGO - EPP (EMBARGANTE)

WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1005853-88.2017.8.11.0003 Visto. WALTENCYR R. 

SANTIAGO-EPP e o sócio WALTENCYR R. SANTIAGO ajuizaram embargos 

à execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

alegando, em síntese: a) ilegitimidade passiva do sócio por ausência de 

atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei; e b) 

prescrição do crédito tributário, com fundamento no artigo 174 do CTN, 

sob a alegação de que o crédito foi constituído em 2010 e a execução 

ajuizada somente em 18/7/2016, após o prazo quinquenal. A Fazenda 

Pública Estadual, por sua vez, ofereceu impugnação aos embargos, 

alegando ausência de garantia integral do juízo e defendendo a higidez da 

CDA. Rebateu a alegação de prescrição e requereu a improcedência dos 

pedidos, conservando o título executivo (fls. 74/86 do PDF). Intimadas para 

especificarem as provas, a parte autora pugnou pela oitiva de testemunha, 

bem como prova documental para provar a ocorrência de prescrição e de 

que é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Requereu, ainda, prova 

pericial nos bens penhorados para averiguar se garantem a execução 

(fls. 110/111). O Estado de Mato Grosso reiterou os termos na 

impugnação de fls. 74/87 e requereu rejeição dos embargos. É o relatório. 

Decido. I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. O 

embargado sustenta ausência de garantia do juízo, tendo em vista que o 

valor bloqueado não garante a execução, de forma a permitir a propositura 

dos embargos. Como se vê da execução em apenso, houve o bloqueio de 

R$ 8.426,10, via BACENJUD e a penhora de três veículos no sistema 

RENAJUD (HONDA/CG150 JOB, YAMAHA/XT660R e AGRALE/9200 TCA). 

Nesse contexto, não assiste razão ao embargado. Com efeito, havendo 

penhora, é sempre possível à apresentação dos embargos, mesmo que 

esta não seja suficiente para garantir inteiramente a execução. Colaciono 

aos autos diversos julgados no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. 

EMBARGOS A EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA PARCIAL DA 

EXECUÇÃO. 1. A exigência de garantia como requisito para admissibilidade 

de embargos à execução fiscal encontra previsão na Lei n. 6.830/80, em 

seu artigo 16, in verbis:"Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova 

da fiança bancária; III - da intimação da penhora. § 1º - Não são 

admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. [...]" 

2. Todavia, referido dispositivo não exige que mencionada garantia seja 

integral, tendo a jurisprudência pátria consagrado entendimento no sentido 

de que, ainda que parcialmente garantida a execução fiscal, é possível o 

recebimento de embargos do devedor, desde que a constrição alcance 

valor relevante. Precedentes: STJ, 2ª Turma, REsp 80.723/PR, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, j. 16.06.2000, DJU 1º.08.2000, p. 218; STJ, 2ª Turma, 

REsp 899.457/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.08.2008, DJe 

26.08.2008. 3. Examinando os autos, entretanto, verifico existir grande 

discrepância entre o valor representado pelas penhoras na conta corrente 

(R$ 806,31e R$ 350,45 - fls. 28/30) e o valor consolidado do débito na 

CDA (R$ 5.776,58 - fls. 19/24), o que, por óbvio, indica a total irrelevância 

dos bens penhorados para a garantia da execução. Dessa forma, 

parece-me necessário o reforço da penhora para o recebimento dos 

embargos do executado. 4. Agravo de instrumento improvido” (TRF-3, AI 

20413 SP 0020413-58.2013.4.03.0000, TERCEIRA TURMA, Data do 

Julgamento 5/12/2013, Relatora DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA 

MARCONDES) “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE 

GARANTIA. EXISTÊNCIA DE PENHORA NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS, AINDA QUE GARANTIDO 

PARCIALMENTE O JUÍZO. 1. Em que pese a sentença vergastada se 

referir à ausência de garantia para interposição dos presentes embargos, 

verifica-se que a execução já se encontrava parcialmente garantida, em 

face da penhora efetivada nos autos do processo executivo, através de 

bloqueio de valores, via BACENJUD. 2. Desde que haja penhora, é sempre 

possível a apresentação dos embargos, mesmo que esta não seja 

suficiente para garantir inteiramente o juízo, de forma que a extinção da 

presente execução não se faz razoável. 3. Conquanto o STJ tenha 

pacificado o entendimento de que se faz necessária a garantia do juízo 
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para propositura de embargos à execução fiscal, em observância ao 

princípio da especialidade da Lei nº. 6.830/80, art. 16, parágrafo 1º (REsp 

nº 1.272.827/PE), os embargos neste caso são admissíveis em face da 

existência de garantia parcial. 4. Apelação provida para anular a sentença 

e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de dar 

prosseguimento ao feito” (TRF-5 - AC: 4866920134058401 , Relator: 

Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de 

Julgamento: 06/05/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: 15/05/2014). 

Assim, rejeito a preliminar arguida. II - DO SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

DO PROCESSO (ART. 357, do CPC). Analisando os autos, verifica-se que 

não há mais questões processuais pendentes a serem decididas, de modo 

que declaro o feito saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e 

o processo está em ordem. Assim, passo a delimitar a questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória: III – QUESTÕES DE FATO 

SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do 

CPC). A atividade probatória recairá sobre a questão da ilegitimidade 

passiva do sócio executado, seja por não participar do quadro societário 

quando da ocorrência do fato gerador da obrigação ou pela ausência de 

qualquer fato que demonstre não ter incorrido nas hipóteses previstas no 

art. 135, III, do CTN (excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 

ou estatuto). IV – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC). 

Por força do artigo 373, I, do CPC compete à parte autora provar o fato 

constitutivo de seu direito. Enquanto ao réu, compete a prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito (artigo 

373, II). V – DA PROVA PERICIAL. Indefiro o pedido de perícia para 

avaliação dos veículos penhorados no sistema RENAJUD. Desnecessária 

a indicação de perito para avaliar os veículos, pois tal apreciação não 

requer conhecimento técnico, podendo ser realizado por oficial de justiça 

(art. 464, §1º, I, CPC), medida, inclusive, que já foi determinada na 

execução fiscal, no próprio despacho que deferiu a penhora. Salienta-se 

que o magistrado dispõe de ampla liberdade na condução do processo, 

cabendo-lhe repelir as medidas que lhe parecerem inócuas e prejudiciais à 

celeridade do trânsito processual, mormente se já dispõe de elementos 

suficientes à sua convicção. Neste sentido é a jurisprudência: 

“ADMINISTRATIVO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. 

PRESCINDIBILIDADE AO DESATE DO FEITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

IMPOSSIBILIDADE. ÁREA DEMARCADA COMO TERRA INDÍGENA. 1.- Não 

implica cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a 

documental é suficiente para o deslinde da causa, devendo o juiz indeferir 

as diligências que julgar inúteis ou procrastinatórias (art. 130 do CPC). 2.- 

Descabe em sede de ação possessória discutir-se a correção do 

procedimento administrativo de demarcação de terras. 3.- a Lei nº 

6.001/73, em seu art. 19, afasta a possibilidade de utilização de interdito 

possessório contra a demarcação de terras indígenas” (TRF4 - 

APELAÇÃO CIVEL: AC 379 PR 2006.70.12.000379-3, Relatora MARIA 

LÚCIA LUZ LEIRIA, TERCEIRA TURMA, Publicação: D.E. 11/11/2009). Por 

tais motivos, INDEFIRO a prova pericial, nos termos do art. 464, §1º, I, 

todos do Código de Processo Civil. VI – TESTEMUNHAL. Para 

esclarecimento das questões inseridas no item III desta decisão, DEFIRO a 

produção de prova testemunhal. Consequentemente, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 2018, às 15h00min. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem o 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º, do CPC), ficando a cargo do 

advogado das partes informarem ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas, do dia, hora e local da audiência designada, devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento, na forma do 

artigo 455, § 1º, do CPC. Consigne, ainda, no expediente as demais 

determinações expressas nos incisos § 1º, 2º e 3º do artigo 455, quanto à 

intimação das testemunhas. Intime-se o embargante fazendo constar no 

mandado de intimação a advertência de que se presumirão confessados 

os fatos contra eles alegados, caso não compareçam ou, comparecendo, 

se recusem a depor (artigo 385, §1º, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, quarta-feira, 22 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000472-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LILIANE OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

 

PROCESSO Nº 100472-36.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por LILIANE OLIVEIRA DE SOUZA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. A autora requer seja determinado ao Estado 

de Mato Grosso que apresente, para realização da perícia, a nomenclatura 

do seu cargo atualmente, bem como o vencimento deste cargo a partir de 

01/03/1994, e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período. Requer, ainda, a designação de perito 

contábil para elaboração de laudo e a intimação do Estado para pagamento 

dos honorários. É o relatório. Decido. Conforme determinado no acórdão, 

eventual percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em 

razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC. O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que: Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial. No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual percentual devido, 

deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio a empresa FORENSE LAB 

PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, 

Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, 

fone (65) 98112-2338. Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda 

salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos termos 

fixados no acórdão de fls. 230/238. 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 
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Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei 

Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei 

Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - 

Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?” Apresentados os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, 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. Rondonópolis, 28 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003258-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (RÉU)

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para , querendo, manifestar-se no prazo comum de 

05 (cinco) dias, acerca da Proposta de Honorários Periciais apresentada 

no Id. 12942995.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003901-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO (ADVOGADO(A))

M A BARBOSA DE OLIVEIRA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT (RÉU)

 

Processo: VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou 

mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos do 

artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com 

conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de conciliação 

ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente 

a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o 

princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução 

da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Em razão da suposta 

fragilidade financeira da parte autora, fica autorizado o recolhimento das 

custas no final do processo. Cumpra-se. Rondonópolis, 16/08/2018 . 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820552 Nr: 3180-76.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, 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.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, quinta-feira, 23 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820039 Nr: 2938-20.2016.811.0003

 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: AIDE APARECIDA PEDRO FUGIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, 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.Rondonópolis, quinta-feira, 23 de agosto 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736324 Nr: 15691-14.2013.811.0003

 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: ECIY VIEIRA DE ALMEIDA

 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:

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, 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.Rondonópolis, quinta-feira, 23 de agosto 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812371 Nr: 245-63.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE URSULINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813/0, SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - OAB:14.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Considerando a inércia do Estado de Mato Grosso quanto ao 

pagamento dos honorários periciais, a ausência de profissional nesta 

Comarca que aceite realizar a perícia mediante o recebimento de certidão 

de crédito e, ainda, que o bloqueio de valores nas contas do Estado pode 

ocasionar grande impacto nos cofres públicos, uma vez que atinge os 

recursos existentes nas contas indistintamente, DECIDO substituir o(a) 

perito(a) nomeado(a) nos autos, nomeando para o encargo a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.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. Intime-se o 

requerido para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda 

não tenha juntado, os holerites da parte autora, no período de 11/1993 até 

08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e posterior a 

reestruturação da carreira do(a) autor(a), se ele(a) já era servidor(a) na 

época.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767472 Nr: 1080-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRENE BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Considerando a inércia do Estado de Mato Grosso quanto ao 

pagamento dos honorários periciais, a ausência de profissional nesta 

Comarca que aceite realizar a perícia mediante o recebimento de certidão 

de crédito e, ainda, que o bloqueio de valores nas contas do Estado pode 

ocasionar grande impacto nos cofres públicos, uma vez que atinge os 

recursos existentes nas contas indistintamente, DECIDO substituir o(a) 

perito(a) nomeado(a) nos autos, nomeando para o encargo a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.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. Intime-se o 

requerido para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda 

não tenha juntado, os holerites da parte autora, no período de 11/1993 até 

08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e posterior a 

reestruturação da carreira do(a) autor(a), se ele(a) já era servidor(a) na 

época.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794270 Nr: 12035-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELEUZA ASSUNÇÃO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT, SIDNEY FELTRIN FILHO - OAB:OAB/MT16132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Considerando a inércia do Estado de Mato Grosso quanto ao 

pagamento dos honorários periciais, a ausência de profissional nesta 

Comarca que aceite realizar a perícia mediante o recebimento de certidão 

de crédito e, ainda, que o bloqueio de valores nas contas do Estado pode 

ocasionar grande impacto nos cofres públicos, uma vez que atinge os 

recursos existentes nas contas indistintamente, DECIDO substituir o(a) 

perito(a) nomeado(a) nos autos, nomeando para o encargo a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.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. Intime-se o 

requerido para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda 

não tenha juntado, os holerites da parte autora, no período de 11/1993 até 

08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e posterior a 

reestruturação da carreira do(a) autor(a), se ele(a) já era servidor(a) na 

época.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794550 Nr: 12170-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSCELNA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Considerando a inércia do Estado de Mato Grosso quanto ao 

pagamento dos honorários periciais, a ausência de profissional nesta 

Comarca que aceite realizar a perícia mediante o recebimento de certidão 

de crédito e, ainda, que o bloqueio de valores nas contas do Estado pode 

ocasionar grande impacto nos cofres públicos, uma vez que atinge os 

recursos existentes nas contas indistintamente, DECIDO substituir o(a) 

perito(a) nomeado(a) nos autos, nomeando para o encargo a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.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. Intime-se o 

requerido para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda 

não tenha juntado, os holerites da parte autora, no período de 11/1993 até 

08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e posterior a 

reestruturação da carreira do(a) autor(a), se ele(a) já era servidor(a) na 

época. ..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794115 Nr: 11971-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Considerando a inércia do Estado de Mato Grosso quanto ao 

pagamento dos honorários periciais, a ausência de profissional nesta 

Comarca que aceite realizar a perícia mediante o recebimento de certidão 

de crédito e, ainda, que o bloqueio de valores nas contas do Estado pode 

ocasionar grande impacto nos cofres públicos, uma vez que atinge os 

recursos existentes nas contas indistintamente, DECIDO substituir o(a) 

perito(a) nomeado(a) nos autos, nomeando para o encargo a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio 
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Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.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. Intime-se o 

requerido para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda 

não tenha juntado, os holerites da parte autora, no período de 11/1993 até 

08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e posterior a 

reestruturação da carreira do(a) autor(a), se ele(a) já era servidor(a) na 

época. ..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779045 Nr: 5806-05.2015.811.0003

 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: APARECIDA DE CARVALHO MATHEUS

 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.Considerando a inércia do Estado de Mato Grosso quanto ao 

pagamento dos honorários periciais, a ausência de profissional nesta 

Comarca que aceite realizar a perícia mediante o recebimento de certidão 

de crédito e, ainda, que o bloqueio de valores nas contas do Estado pode 

ocasionar grande impacto nos cofres públicos, uma vez que atinge os 

recursos existentes nas contas indistintamente, DECIDO substituir o(a) 

perito(a) nomeado(a) nos autos, nomeando para o encargo a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.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. Intime-se o 

requerido para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda 

não tenha juntado, os holerites da parte autora, no período de 11/1993 até 

08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e posterior a 

reestruturação da carreira do(a) autor(a), se ele(a) já era servidor(a) na 

época. ..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767794 Nr: 1242-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADAIR CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO....Conforme determinado no acórdão de fls. 234/240, eventual 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual percentual devido, 

deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio a empresa FORENSE LAB 

PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, 

Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, 

fone (65) 98112-2338.Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda 

salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos termos 

fixados no acórdão de fls. 234/240.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”....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 808996 Nr: 17646-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA 

APARECIDA LACERDA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.É o 

relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão de fls. 201/207, 

eventual percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em 

razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual percentual devido, 

deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio a empresa FORENSE LAB 

PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, 

Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, 

fone (65) 98112-2338.Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda 

salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos termos 

fixados no acórdão de fls. 201/207.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”....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755453 Nr: 10570-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LUSIA BARBOSA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY MIEKO HIRATA 

MARQUES - OAB:17945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. ....Decido.A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de 

Rondonópolis requer a anulação de todos os atos processuais posteriores 

ao relatório realizado pela Secretaria de Controle Externo de Auditorias 

Operacionais (fls. 151), tendo em vista que não foi intimada para 

manifestar sobre tal relatório. Analisando os autos, verifica-se que, de 

fato, não foi oportunizada a manifestação de qualquer das partes ou dos 

prestadores de serviços quanto ao relatório de auditoria de fls. 151, o que, 

no entanto, não gera a nulidade dos atos praticados posteriormente, como 

alegado pela requerente.Na hipótese dos autos, foi determinado o bloqueio 

de valores nas contas do Estado de Mato Grosso para custear o 

tratamento de microcirurgia vascular intracraniana da paciente Luisa 

Barbosa Nunes. Assim, o procedimento foi realizado pela rede privada, 

tendo os prestadores apresentado notas fiscais dos serviços às fls. 

49/58 e 63/65. A nota fiscal apresentada pela Santa Casa de Misericórdia 

e Maternidade de Rondonópolis, referente aos serviços hospitalares, 

declina o valor de R$ 107.196,39 (cento e sete mil, cento e noventa e seis 

reais e trinta e nove centavos). ..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 888546 Nr: 1188-12.2018.811.0003
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALES DIAS TRATOR PEÇAS LTDA, DEMILSON SALES 

DIAS, ADEMILTON SALES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON SANTOS DA SILVA - 

OAB:23487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736445 Nr: 15784-74.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA GONÇALVES PARENTE

 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:

 PROCESSO Nº 736445VISTO.Trata-se de liquidação de sentença 

promovida por MARIA HELENA GONÇALVES PARENTE em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO.A autora requer seja determinado ao Estado 

de Mato Grosso que apresente, para realização da perícia, a nomenclatura 

do seu cargo atualmente, bem como o vencimento deste cargo a partir de 

01/03/1994, e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período. Requer, ainda, a designação de perito 

contábil para elaboração de laudo e a intimação do Estado para pagamento 

dos honorários.É o relatório.Decido.Conforme determinado no acórdão, 

eventual percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em 

razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual percentual devido, 

deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio a empresa FORENSE LAB 

PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, 

Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, 

fone (65) 98112-2338.Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda 

salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos termos 

fixados no acórdão.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”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 706649 Nr: 1376-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCELO VICENTE KUREK, MARCIO HENRIQUE 

VICENTE KUREK, DANIELE VICENTE KUREK, CLEUSA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:13.905-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 NTIMAÇÃO A DRª ELISABETE FIGUEIREDO MANUS, representando o polo 

ativo, PARA tomar ciência que foi expedido Alvará Judicial Eletrônico nº 

429053-4/2018 em favor do requerente MARCELO VICENTE KUREK, 

referente aos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757779 Nr: 11998-85.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO CANIVAL CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JAQUELINE PROENÇA LARREA - 

OAB:13356/O, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358, 

NANCY MIEKO HIRATA MARQUES - OAB:OAB/MT17945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª JAQUELINE PROENÇA LARREA, representando a 

empresa Titanium Comercio de Material Médico Hospitalar e Serviços 

LTDA, PARA TOMAR CIÊNCIA QUE FOI EXPEDIDO ALVARÁ JUDICIAL 

ELETRÔNICO Nº 344611-5/2018, EM FAVOR DE Titanium Comercio de 

Material Médico Hospitalar e Serviços LTDA, CONFORME DETERMINADO 

NOS AUTOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 366979 Nr: 13949-32.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VANESCA GOSCH GUARESCHI DE PAULA POZZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO - OAB:13625-B/MT, 

representando o polo ativo, PARA TOMAR CIÊNCIA QUE FOI EXPEDIDO 

ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 429417-3/2018 em seu favor.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 742618 Nr: 3658-55.2014.811.0003

 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: SUZIANE GARCETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, BANCO 

DA GENTE - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE 

RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16484, CARLOS HILDE J. MELO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8228, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido consistente na entrega 

de uma casa com as mesmas características da que foi objeto da ação de 

despejo.Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição porque 

o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 100 (cem) 

salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC).P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 338999 Nr: 7288-71.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISAMA TERESINHA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465, ELISAMA TEREZINHA TURATTI - OAB:MT/7861 - B

 INTIMAÇÃO ao Dr. EDSON RITTER, para que devolva os presentes autos 

com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820046 Nr: 2943-42.2016.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA IVA MIRANDA LAURENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. 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.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, quarta-feira, 22 de agosto de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786702 Nr: 8899-73.2015.811.0003

 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: VALTER JOAQUIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, 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.Por 

fim, INDEFIRO o pedido de prova emprestada, porque o cálculo tem ser 

elaborado levando-se em consideração a situação de cada 

servidor.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, quinta-feira, 23 de agosto 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789330 Nr: 9964-06.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOARES DOS SANTOS, MIRIAN VIEIRA FREIRE, 

MOISES SOARES DE CARVALHO, RAUCEA DE SOUSA FREITAS NATES, 

REINAN SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, 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.Rondonópolis, quarta-feira, 22 de agosto 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 722535 Nr: 3546-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LUIZ FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 INTIMAÇÃO ao Dr. FABIANO MAGALHAES FERRARI, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734673 Nr: 14430-14.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIVINA AMELIA RODRIGUES

 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:

 PROCESSO Nº 734673

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença de Honorários proposta por RENATO 

DIAS COUTINHO NETO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

receber o valor de R$ 1.596,30 (fls. 145/146).

O executado foi regularmente citado e deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar os cálculos.

Ante a inércia do executado em impugnar os cálculos, HOMOLOGO os 

cálculos de fls. 145/146, porque aparentemente estão de acordo com a 

sentença.

Em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os documentos 

relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido provimento, para a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito com as retenções 

necessárias.

Apurado o cálculo pelo Departamento competente, EXPEÇA-SE a RPV 

(ESTADO DE MATO GROSSO – 256 UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 

7.894/03).

Sendo o crédito de pequeno valor, expeça-se ofício requisitório à 

autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, para, no prazo de 

60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar a obrigação com o 

uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao processo 

( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).

O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de agosto de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 708460 Nr: 3313-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE JESUS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO a Drª. LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 419323 Nr: 1650-81.2009.811.0003

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZART ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO a Drª. LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801410 Nr: 14928-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G3 SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME, 

SILAS PEREIRA DOS SANTOS POLVERE, EMERSON LEANDRO 

GREGORIO, FABIANA NUNES PEREIRA DOS SANTOS, CIRSON PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINEIDE FELIX DIAS - 

OAB:25226

 INTIMAÇÃO a Drª. LUCINEIDE FELIX DIAS, para que devolva os presentes 

autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) dias, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 352654 Nr: 7726-63.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI FRANCISCO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - 

OAB:18199, REUEL DE MEIRELES FELTRIN - OAB:21018/O

 INTIMAÇÃO ao Dr. REUEL DE MEIRELES FELTRIN, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799053 Nr: 13941-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES SILVA & SEVERIANO LTDA, 

MARLON BRUNO MARQUES SILVA, CARLA CAROLINA MARQUES 

SEVERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235/O

 INTIMAÇÃO ao Dr. VICTOR GUILHERME MOYA, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 750967 Nr: 8270-36.2014.811.0003

 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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR, 

JOEL ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, ratifico a liminar concedida às fls. 26/28 e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de reintegrar 

o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS na posse da Área Pública anexa ao 

Bairro Pedra 90, registrada sob a Matrícula nº 27.602.Condeno o requerido 

ao pagamento de custas e honorários do procurador, arbitrados em 10% 

sobre o valor da causa, consoante artigo 85, § 3º, I e §4º, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado a sentença, arquivem-se 

os autos.P.R.I.C.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007057-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARCELO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

DANILO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007057-36.2018.8.11.0003. REQUERENTE: ALESSANDRA DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO, DANILO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, MARCELO DE 

OLIVEIRA NASCIMENTO Vistos etc., Cuida-se de pedido de pedido de 

alvará judicial solicitado por ALESSANDRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, 

DANILO DE OLIVEIRA NASCIMENTO e MARCELO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO para que seja autorizada a receber o valor depositado em 

conta do PASEP no Banco do Brasil S/A, cadastrada no NIT 

0010014614798 a crédito do de cujus Daniel Gonçalves do Nascimento. É 

o relato do necessário. Decido. É certo que o pedido de alvará judicial se 

insere no rol de procedimentos de jurisdição voluntária, cabendo ao Poder 

Judiciário apenas homologar ou autorizar pedido de natureza 

eminentemente particular. Portanto, não há interesse do poder público na 

presente demanda, uma vez que não se trata de pretensão resistida. 

Ademais, a própria parte autora não incluiu no polo passivo da demanda 

qualquer ente público capaz de atrair a competência para esta Vara 

Especializada Da Fazenda Pública. Aliás, a Resolução N. 11/2017/TP – que 

definiu a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de 

Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande - estabelece que compete a 

Vara de Especializada de Família e Sucessões a processar e julgar os 

feitos de jurisdição voluntária. Com efeito, houve um equívoco quanto à 

distribuição desta ação para esta vara. Assim, a solicitação apresentada 

nos autos é competência da Vara Especializada da Família e Sucessões. 

Por todo o exposto, declino a competência a favor de uma das Varas 

Especializada da Família e Sucessões desta Comarca. Remetam-se os 

autos uma das Varas Especializada da Família e Sucessões; 

consignando-se os nossos cumprimentos. Intime-se. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007080-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES (ADVOGADO(A))
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SERAFIM CARNEIRO (EMBARGANTE)

WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos etc., Cuida-se de “EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE 

EFEITO SUSPENSIVO” opostos por WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA e 

SERAFIM CARNEIRO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Com efeito, 

verifica-se nos autos que as partes embargantes são sócios da empresa 

SC CORRETORA DE CEREAIS LTDA EPP, sendo que o valor da execução 

perfaz a quantia de R$ 10.706.316,31 (dez milhões setecentos e seis mil 

trezentos e dezesseis reais e trinta e um centavos). Na espécie, as partes 

autoras pleitearam os benefícios da justiça gratuita e ainda deduziram que 

o valor da causa é de R$ 1.000,00 (um mil reais). De início, notório que a 

pretensão contida na inicial é a nulidade da execução fiscal no valor de R$ 

10.706.316,31 (dez milhões setecentos e seis mil trezentos e dezesseis 

reais e trinta e um centavos). Desse modo, se questionado a totalidade do 

crédito executado, o valor da causa deve equivaler àquele atribuído à 

execução, razão pela qual esse deve ser corrigido de ofício pelo 

Magistrado, nos termos do art. 292, § 3º do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região: APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR 

DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO 

ECONÔMICO PRETENDIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 

RECURSO IMPROVIDO. I. O artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil 

dispõe que o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa quando 

verificar que o mesmo não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. II. No presente 

caso, observa-se um evidente descompasso entre o valor atribuído à 

causa pela embargante e a pretensão deduzida na inicial. III. Assim sendo, 

acertada a decisão de adequar o valor da causa ao valor do proveito 

econômico pretendido, razão pela qual deverá ser mantida a r. sentença. 

IV. Apelação a que se nega provimento. (TRF-3 - Ap: 

00119624320144036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/02/2018, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/03/2018) Ato 

contínuo, os embargantes requereram a concessão da justiça gratuita, 

argumentando a impossibilidade de efetuar o pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento 

próprio. Em princípio, a regra trazida no art. 99 do CPC é que a simples 

declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural é 

presumida verdadeira. Entretanto, é certo que a declaração possui 

presunção relativa e, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, o pedido de 

gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado quando houver 

nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão do benefício. No caso, os embargantes não apresentaram 

qualquer elemento que justifique a sua concessão, não tendo 

demonstrado a sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. Ora, o valor executado por si só demonstra que os 

embargantes possuem alto poder aquisitivo, somando-se ao fato de que 

são sócios em empresa de cotações no mercado agrícola e agropecuário. 

Logo, em razão da situação fática, não basta a mera declaração para ter 

acesso ao referido benefício, desacompanhada de prova da 

hipossuficiência financeira. Ante o exposto, nos termos do art. 292, § 3º 

do CPC, altero, de ofício, o valor da causa para o montante de R$ 

10.706.316,31 (dez milhões setecentos e seis mil trezentos e dezesseis 

reais e trinta e um centavos) e, por conseguinte, determino que as 

embargantes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento de 

distribuição do feito nos termos do art. 290 do mencionado códex: 1. 

promovam o recolhimento das custas iniciais ou; 2. comprovem o 

preenchimento dos pressupostos legais, com apresentação de declaração 

de imposto de renda dos últimos 3 (três), bem como outros documentos 

que demonstrem a situação de pobreza. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Int. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006541-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINETE FAUSTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MENEGUIM (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

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, considerando 

o teor da deliberação proferida em audiência de justificação (Id retro), 

saindo os presentes devidamente intimados, impulsiono estes autos para 

contagem de prazo para contestação dos demandados. RONDONÓPOLIS, 

28 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: 1003603-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JULIANO SILVA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. 

Observo que devidamente intimada, a parte autora deixou de apresentar 

impugnação à contestação. Logo, diante da sua essencialidade na 

hipótese dos autos, não há como declarar o encerramento da instrução 

probatória sem a produção da prova pericial. Para o fim de que seja dado 

prosseguimento ao feito, nomeio a empresa Forense Lab para realizar a 

perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais), em consideração às despesas relativas ao 

deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta Comarca, bem como à 

complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do 

artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a perícia deve ser 

produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos para a sua 

subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos 

termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação que tem por 

objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em decorrência de 

acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que 

compareça no dia 11.09.2018, às 10h30min, na sala de reuniões da 

Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia médica, portando 

todos os exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência à empresa 

Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo se 

manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006439-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROBERTA PESQUEIRA GIMENES (AUTOR(A))

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (RÉU)
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CHEFE DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MATO 

GROSSO (RÉU)

Corregedoria Geral de Policia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1006439-91.2018.8.11.0003. AUTOR(A): RAFAELA ROBERTA PESQUEIRA 

GIMENES RÉU: SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

PROCON/MT, CHEFE DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

DO MATO GROSSO, CORREGEDORIA GERAL DE POLICIA JUDICIARIA 

CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Cuida-se de “Ação de 

Obrigação de NÃO FAZER com pedido de liminar” ajuizado por RAFAELA 

ROBERTA PESQUEIRA GIMENES em face da COORDENADORIA DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MATO GROSSO, POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

MATO GROSSO E SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

PROCON/MT. A parte autora alega que concluiu o curso superior de 

Tecnologia em Optometria pela Universidade Luterana do Brasil. No 

entanto, assevera que os requeridos iniciaram uma grande operação 

equivocada, ilegal e abusiva, na cidade de Cuiabá/MT, e segundo 

informações de autoridades, em breve esta operação chegará nesta 

cidade de Rondonópolis/MT para investigar a prática de exercício ilegal da 

medicina, proibindo de exercer sua profissão. Na espécie, a exordial 

restou obscura quanto ao interesse de agir da parte autora, uma vez que, 

em princípio, não demonstrou possuir qualquer pretensão resistida pelos 

Requeridos. Ora, conforme reconhecido pela autora está exercendo sua 

profissão sem qualquer óbice e os seus alvarás de funcionamento estão 

em plena vigência, sem qualquer restrição. Assim, o fato de ter ocorrido 

operação em outra municipalidade não demonstra o direito de agir da parte 

autora para propor a presente demanda, pois não restou comprovado 

qualquer objeção neste município quanto ao exercício da profissão da 

autora. Aliás, em análise ao pedido de tutela de urgência requerida na 

Ação Civil Pública movida pelo CONSELHO BRASILEIRO DE 

OFTALMOLOGIA - CBO e ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE 

OFTALMOLOGIA em que se buscava a obrigação de não-fazer 

consistente de não expedir Alvará Sanitário que extrapolem a legislação, 

deferi parcialmente o pedido de liminar apenas para suspender os efeitos 

da Lei Municipal n° 9.278/17, não proibindo qualquer outro ato da 

municipalidade quanto a expedição de alvará de funcionalidade. Com 

efeito, em princípio, não restou demonstrado o interesse de agir da parte 

autora. Os artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil dispõem que o 

Juízo não proferirá decisão com base em fundamento a respeito do qual 

não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 

trate de matéria sobre a qual deva o juiz decidir de ofício. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 05(cinco) 

dias, demonstrando o seu interesse processual na tramitação da presente 

demanda, evidenciando a pretensão resistida. Após, conclusos com 

urgência para deliberação. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007168-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REALSI ROBERTO CITADELLA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc., 1. Recebo os embargos à execução fiscal para discussão, eis 

que tempestivos e garantido o juízo por meio de depósito em dinheiro nos 

autos principais e devidamente comprovado – id. 14422330–. 2. Ainda, 

aprecio na oportunidade, o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos 

embargos opostos, conforme requerido pelo embargante. Importante 

salientar que o efeito suspensivo pode ser atribuído aos embargos à 

execução fiscal se preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º do CPC 

(antigo art. 739-A, §1º do CPC/73), conforme julgamento do REsp 

1272827/PE pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos 

repetitivos: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 

APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. 

NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A 

RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E 

DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO 

(PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. 1. A 

previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o 

advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a 

reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 

(Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o § 1º do 

art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa reforma, e inclusive na 

vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que 

disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo 

o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 

1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de 

efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os 

excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de 

construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente 

amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 

8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 

237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696. 3. 

Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei 

n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor 

antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo 

próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da 

história legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e 

dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da 

Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente 

a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o 

privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a 

Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e 

o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum 

momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos 

embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do 

devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de 

dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do 

disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas 

interpretações doutrinárias. 5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF 

quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou 

outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito 

suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se 

incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 

11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos 

embargos do devedor ao cumprimento 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). 6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a 

reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que 

exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal. 7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo 

uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o 

inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de 

interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa 

conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, 

conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste 

Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / 

PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; 

AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira 

Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 

1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; 

AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, 

julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 

1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 

21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, 

Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 

1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; 

REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 

19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário 

inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 

1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 
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julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 

31/05/2013) (GRIFEI). A teor do que dispõe o art. 919, §1º, CPC, “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”. Com efeito, no caso em tela, embora a 

plausibilidade do direito substancial invocado, em princípio, se apresente 

frágil, é certo que houve depósito em dinheiro para garantia do Juízo. 

Nessa hipótese, se vislumbra a boa-fé da embargante, uma vez que, caso 

improcedente a pretensão posta nos embargos, a liberação do dinheiro em 

favor da exequente é imediata. De outro lado, uma vez indeferido o efeito 

suspensivo e haja liberação do valor em favor do exequente, caso haja 

procedência aos embargos, evidente se apresenta o periculum in mora, 

pois para restituição do valor seria necessário expedir ofício requisitório 

para pagamento (RPV ou precatório), com natural demora para efetivação. 

Aliás, analisando o inteiro teor do precedente firmado pelo STJ (REsp. n.º 

1.272.827/PE), verifica-se que os Ministros esclarecem a forma de evitar 

prejuízos de difícil reparação aos embargantes, em casos em que há o 

Juízo se encontra garantido por dinheiro advindo de alienação judicial, que 

bem se aplica a espécie, como se vê: “De ver que quando a Lei de 

Execuções Fiscais mencionou os embargos do devedor fê-lo apenas para 

promover adaptações a seu rito, a saber, devolver o prazo dos embargos 

ao executado em caso de emenda ou substituição da Certidão de Dívida 

Ativa (art. 2º, §8º, da LEF); para dilatar prazos tanto da Fazenda Pública 

quanto do devedor (arts. 16, caput, e 17, da LEF em oposição aos arts. 

738 e 740, do CPC); para limitar a matéria ali cognoscível (art. 16, §3º, da 

LEF); para dar à Fazenda Pública uma nova oportunidade de se manifestar 

sobre a garantia ofertada (art. 18, da LEF) sem suprimir a oportunidade 

que lhe é inicialmente dada com a intimação para a aceitação ou não dos 

bens oferecidos pelo devedor (art. 656, do CPC); para direcionar a 

execução ao terceiro garantidor (art. 19, da LEF), para disciplinar a 

execução por carta (art. 20, da LEF em oposição ao art. 747, do CPC/73) e 

para permitir a adjudicação dos bens penhorados antes do leilão (art. 24, 

da LEF). De fato, poder-se-ia dizer que os artigos 19 e 24 da LEF seriam 

incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do 

devedor porque ambos partem do pressuposto de uma execução não 

embargada ou com embargos rejeitados, não mencionam uma execução 

embargada sem efeito suspensivo. No entanto, da própria LEF pode-se 

colher dispositivo expresso que evidencia a possibilidade de se conciliar a 

apresentação de embargos com o prosseguimento da execução até a 

alienação. Trata-se do art. 21 que disciplina a alienação antecipada dos 

bens penhorados, in verbis: Art. 21 - Na hipótese de alienação antecipada 

dos bens penhorados, o produto será depositado em garantia da 

execução, nos termos previstos no artigo 9º, inciso I. [...] Art. 32 - Os 

depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: I - na Caixa 

Econômica Federal, de acordo com o Decreto-lei nº 1.737, de 20 de 

dezembro de 1979, quando relacionados com a execução fiscal proposta 

pela União ou suas autarquias; II - na Caixa Econômica ou no banco oficial 

da unidade federativa ou, à sua falta, na Caixa Econômica Federal, quando 

relacionados com execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, 

Municípios e suas autarquias. [...] § 2º - Após o trânsito em julgado da 

decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao 

depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo 

competente. Esses dispositivos põe uma pá de cal por sobre o mito de que 

a Lei n. 6.830/80 - LEF é incompatível com a ausência de reconhecimento 

de efeito suspensivo nos embargos à execução. A compatibilidade existe, 

basta que se siga o mencionado art. 21 c/c art. 32, por interpretação 

extensiva, depositando-se o valor dos bens alienados no aguardo do 

desfecho do julgamento dos embargos do devedor, adotando-se, no 

âmbito federal, a sistemática prevista na Lei n. 9.703/98, que disciplina os 

depósitos judiciais de tributos e contribuições federais, o que evitaria a 

necessidade de seguir-se o rito dos precatórios na constatação do 

indébito em sede de embargos.” Logo, extrai-se da disposição do artigo 

32, § 2º da Lei de Execução Fiscal, cristalinamente que razoável se 

apresenta liberar dinheiro depositado a título de garantia do Juízo, somente 

após o trânsito em julgado da decisão dos embargos do devedor, situação 

jurídica que força reconhecer a necessidade de impor efeito suspensivo 

requerido. Partindo dessas premissas: 1) atribuo aos embargos opostos o 

efeito suspensivo; 2) Suspendo o prosseguimento da execução fiscal nº 

1001576-92.2018.8.11.0003; 3) Cite-se o embargado para impugnar os 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, desde já se manifestando quanto 

às provas que pretende produzir. Int. Às providências. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002949-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CESAR DE MORAES SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1002949-61.2018.8.11.0003 AUTOR(A): CESAR DE MORAES SILVA RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc., Trata-se 

de ação de indenização por danos morais ajuizada por CESAR DE 

MORAES SILVA 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$ 100.000,00 (cem mil reais). Sustenta a parte 

autora, em síntese, que respondeu pelo suposto delito de receptação 

(processo nº 9693-84.2009.811.0042) perante a 8ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá, em que, em 13/12/2017, foi proferida sentença de 

extinção da punibilidade, em razão da prescrição. Como causa de pedir, o 

autor argumenta que em 28/03/2018 foi detido em blitz policial e 

encaminhado ao CISC em razão de não ter sido dada a baixa no mandado 

de prisão concernente àqueles autos e que “somente foi liberado, ficando 

detido no ergástulo lotado e de absoluta insalubridade, até às 21h, quando, 

somente foi posto em liberdade quando este advogado apresentou o seu 

alvará de soltura, ficando detido por 05 (cinco) horas.”. Por fim, salienta 

que faz jus à indenização por danos morais, ao argumento de que a prisão 

foi efetuada de maneira ilegal, na medida em que decorreu da ausência de 

expedição de contramadado de prisão para ser dada a baixa junto ao 

Banco Nacional de Mandado de Prisão. 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 autor “(...) foi detido por 05 horas, no entanto, inexistiu qualquer abuso 

ou erro grosseiro por parte dos agentes públicos, tendo agido no exercício 

regular de um direito, cumprindo estritamente o dever legal de apurar 

crimes ou infrações disciplinares.” (id. 13162267). A parte autora 

apresentou impugnação à contestação (id. 13226384). 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 CESAR DE MORAES SILVA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que aduz, em síntese, ter 

sofrido danos de caráter moral, em decorrência de não ter sido dada a 

baixa no mandado de prisão expedido em seu desfavor no processo de nº 

9693-84.2009.811.0042, em razão de que foi detido em blitz policial, 

mesmo depois de proferida a sentença de extinção de punibilidade 

naqueles autos, cujo trânsito em julgado se deu em 09/03/2018. De outro 

lado, alegou a parte ré que inexistiu abuso por parte dos agentes públicos 

nos fatos narrados na inicial, visto que “o autor efetivamente foi submetido 

às prisões temporária e preventiva, bem como figurara como réu em Ação 

Penal e que foi detido por 05 horas, no entanto, inexistiu qualquer abuso 

ou erro grosseiro por parte dos agentes públicos, tendo agido no exercício 

regular de um direito, cumprindo estritamente o dever legal de apurar 

crimes ou infrações disciplinares.”. Em que pesem as razões elencadas 

pela parte ré, resta claro do conjunto probatório a sua responsabilidade 

pelo ato ilícito cometido, visto que a própria circunstância que o envolve, 

qual seja, a ausência de atualização de sistema, com a devida baixa em 

mandado de prisão expedido contra o autor, 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 
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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 

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. Compulsando os autos é possível constatar que a espécie cuida 

de detenção efetuada de forma indevida, na medida em que decorrente de 

mandado de prisão emitido nos autos do processo nº 

9693-84.2009.811.0042 em que, à data dos fatos narrados, já havia sido 

proferida sentença de extinção da punibilidade do réu, ora autor, em razão 

da prescrição. Extrai-se dos Boletim de Ocorrência acostado aos autos 

(id. 12869750), que o evento danoso ocorreu em 28/03/2018 no momento 

em que após ser abordado em blitz policial, o autor foi conduzido à 

Delegacia de Polícia por motivo de mandado de prisão em aberto, que, à 

época, já não possuía efetividade, uma vez que já havia sido expedido o 

alvará de soltura desde a data de 13/01/2015. Isso porque os agentes 

públicos não efetuaram as diligências necessárias a fim de recolher o 

mandado de prisão em aberto, bem como em realizar a respectiva 

atualização de sistema para fazer constar a baixa do mandado que não 

mais subsistia. Aliás, verifica-se dos documentos acostados aos autos 

que, para que o autor fosse liberado pela autoridade policial, foi 

necessária a intervenção do seu advogado, com a apresentação do 

alvará de soltura (id. 12869769). Não obstante, a alegação do réu, de que, 

na espécie, os agentes públicos agiram no exercício regular de seu direito, 

ao cumprir seu dever legal consistente apurar crimes, não prospera na 

medida em que ocorreu a falha na baixa do mandado de prisão expedido. 

Ora, em consulta aos andamentos processuais do feito nº 

9693-84.2009.811.0042 na página eletrônica do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso é possível verificar, não apenas a expedição do 

alvará de soltura em favor do autor, como também o trânsito em julgado da 

sentença que extinguiu a sua punibilidade ante a prescrição operada, 

informações que, se fossem observadas, certamente evitariam a 

detenção indevida do autor. Com efeito, os fatos descritos na inicial 

evidenciam de forma suficiente que a condução do autor à Delegacia de 

Polícia e a sua detenção por cerca de 5 (cinco) horas se deu de maneira 

equivocada, porque fundada em mandado de prisão que não era mais 

dotado de efetividade há mais de 3 (três) anos, quando expedido o alvará 

de soltura em favor do autor. Não obstante a conduta desidiosa adotada 

por agentes públicos, que deixaram de efetuar as baixas necessárias 

relativas ao mandado em sistema, é certo que somente após a intervenção 

do advogado do autor é que restou esclarecido que não mais subsistia a 

ordem de prisão, fato que poderia ter sido evitado com simples checagem 

de dados. Ademais, esses dois atos – inexistência de baixa de mandado 

de prisão em sistema e a ausência de checagem de informações – 

afastam a alegação em contestação de ausência de responsabilidade a 

ensejar a reparação de danos. Ora, urge ressaltar 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, na devida baixa de mandado 

de prisão em sistema após expedido o respectivo alvará de soltura, bem 

como na checagem de informações que embasarem as detenções que 

vier a efetuar. Nesse sentido, os elementos acima destacados 

demonstram, de forma inequívoca, os danos morais sofridos pelo autor, 

decorrentes de ter sido detido de forma equivocada, por consequência da 

conduta negligente de agentes públicos quanto à manutenção de sistema 

desatualizado. 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 

detenção de forma indevida, porque decorrente de mandado de prisão que 

já havia perdido a sua efetividade, o que apenas 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: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL 

– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTÓRIA – ERRO JUDICIÁRIO – DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO – 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O Estado (lato sensu) responde objetivamente por eventuais 

danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porque, na 

hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se 

trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um 

dever prestacional.Presente o nexo de causalidade entre o dano sofrido 

pela parte e a negligência do Estado, consubstanciada na omissão em não 

dar baixa no mandado de prisão revogado há mais de ano, caracteriza-se 

o dever de reparação por dano moral resultante do próprio fato da prisão 

indevida (dano in re ipsa). (Ap 63599/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) No mesmo sentido, eis o 

entendimento dos tribunais pátrios: RECURSO INOMINADO. PRISÃO 

INDEVIDA. ABSOLVIÇÃO DO DENUNCIADO. CONSTAVA NO SISTEMA 

EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. 1. Divergem os litigantes acerca do direito do autor em receber o 

pagamento de indenização por danos morais em razão de ter sido preso 

indevidamente, uma vez que o Estado não providenciou o levantamento do 

mandado de prisão, mesmo já tendo sido absolvido em processo criminal. 

2. A condução indevida do autor à prisão decorre da desídia do ente 

público em efetuar atualização de seus dados de consulta integrada em 

que constava informação desatualizada, com mandado de prisão expedido 

e que não foi dado baixa no sistema, constituindo, portanto, ilícito 

indenizável. 3. O autor foi preso, ficando 40 dias recolhidos na 

Penitenciária Estadual de Charqueadas. Conforme o magistrado 
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sentenciante: Conforme documento juntado às fls. 43/44 e 95, o 

demandante foi capturado por agentes públicos no dia 11/6/2016, na Av. 

Rio Grande do Sul, nº 3717, Mathias Velho, Canoas, em razão da 

existência de mandado de pr isão v igente,  CNJ nº 

24384-22.2015.8.21.0008.0001, tendo sido encaminhado para a 

penitenciária estadual de Charqueadas no dia 12/6/2016. Os autos 

demonstram que o mandado de prisão, datado de 4/8/2015, foi expedido 

pela 1ª VEC de Porto... Alegre, tendo em vista a decisão exarada nos 

autos do processo nº 008/2.14.0013258-7 (fl. 44). Na referida demanda o 

autor foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 500 

dias-multa, tendo sido fixado regime inicial semi-aberto para cumprimento 

da pena e determinado o seu recolhimento, já que havia sido concedida 

liberdade provisória durante a instrução (fls. 241/244). 4. Olvidando-se o 

Estado em adotar conduta de dever de diligência, acaba por violar o 

princípio da eficiência. Situação concreta em que é devido o dano moral in 

re ipsa, prescindindo da comprovação quanto ao efetivo prejuízo. 5. No 

caso, não resta dúvida acerca da responsabilidade civil do Estado em 

indenizar o autor pelos danos morais sofridos. Quanto ao valor a ser 

arbitrado a título de danos morais, este deve atender a reparação do mal 

causado e deve servir como forma de coagir o ofensor para que não volte 

a repetir o ato, sem causar, contudo, enriquecimento indevido da parte 

autora. 6. Indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00, pois o 

autor foi preso ficando 40 dias recolhidos na Penitenciária Estadual de 

Charqueadas. 7. Sentença de parcial procedência confirmada por seus 

próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 

9.099/95. RECURSO INOMINADO... DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007051154 RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Data 

de Julgamento: 28/03/2018, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS - PRISÃO DO AUTOR 

POR OCASIÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, POR FORÇA DE MANDADO 

DE PRISÃO EM ABERTO RELATIVAMENTE AO COMETIMENTO DO CRIME 

DE FURTO - ILEGALIDADE DA MEDIDA EM VIRTUDE DA ANTERIOR 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO EXECUTÓRIA - ACOLHIMENTO DO PEDIDO, COM A 

CONDENAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DE 

INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 2.000,00 - INSURGÊNCIA DO AUTOR 

EXCLUSIVAMENTE AO MONTANTE INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO QUE 

SE IMPÕE - CONDENAÇÃO PELO CRIME QUE NÃO ELIDE A ILEGALIDADE 

DA PRISÃO - DESÍDIA DOS AGENTES PÚBLICOS EM PROVIDENCIAR, A 

TEMPO E MODO, A BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO NOS SISTEMAS DE 

INFORMÁTICA, QUE FOI CAUSA EFICIENTE DO EVENTO DANOSO - 

ARBITRAMENTO EM R$ 5.000,00 - CC, ART. 944 - PRECEDENTES DA 

CÂMARA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - 

AC: 03367294920148240023 Capital 0336729-49.2014.8.24.0023, Relator: 

Cid Goulart, Data de Julgamento: 06/02/2018, Segunda Câmara de Direito 

Público) A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do 

poder público, a condenação da parte ré à reparação pelos danos 

causados é medida que se impõe, visto que a detenção indevida do autor 

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 – detenção em razão da existência mandado de prisão que 

não mais subsistia – 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 em virtude da conduta negligente de 

agentes públicos. Ora, a espécie revela que, mesmo após a emissão do 

respectivo alvará de soltura não foi efetuada a baixa do mandado de 

prisão em sistema, o que levou à condução da parte autora à Delegacia de 

Polícia, onde permaneceu detida por cerca de 5 (cinco) horas, equívoco 

que apenas foi esclarecido após a intervenção de seu advogado, 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. Como 

visto, a espécie cuida da detenção indevida do autor, que se viu 

constrangido ao ser conduzido à Delegacia de Polícia, tendo lá 

permanecido por cerca de 5 (cinco) horas, equívoco que apenas foi 

solucionado por meio da intervenção de seu advogado. São inegáveis o 

transtorno e a dor sofridos diante da situação descrita, e devem ser 

considerados na fixação do quantum indenizatório, visto que o autor foi 

detido de maneira equivocada, em razão da conduta negligente de agentes 

públicos, concernente na manutenção de sistema desatualizado, na 

medida em que nele constava em aberto um mandado de prisão contra o 

autor, o qual devia ter sido baixado após a expedição de alvará de soltura. 

Por outro lado, é necessário considerar que a quantificação do quantum 

indenizatório pressupõe a análise das particularidades do caso concreto 

e, nesse aspecto, a espécie não revela que o autor tenha sido recolhido à 

prisão, mas foi submetido tão somente à detenção em Delegacia de Polícia, 

e liberado na mesma data após a apresentação do alvará de soltura por 

seu advogado. Em outras palavras, em que pese tenha sido detido de 

forma injusta, fato que inegavelmente gera grande constrangimento, o 

autor não foi preso como aduzido na inicial, mas liberado tão logo restou 

evidenciado o equívoco havido, hipótese que não obstante tenha gerado 

danos que ensejam a devida reparação, difere da prisão injusta, porque 

não representa maiores consequências danosas. Aliás, também não se 

verifica nos autos que os fatos que ensejaram a pleiteada reparação 

tenham chegado ao conhecimento de toda sociedade, de modo a lhe 

causar, além do citado abalo psíquico, ofensa a sua imagem, fato que 

deve ser levado em consideração na mensuração da extensão do dano. 

Ressalto que este magistrado já fixou em outra demanda a indenização em 

R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mas se tratou de prisão indevida 

por aproximadamente 02 (dois) meses de pessoa totalmente estranha ao 

processo penal, situação muito diversa a destes autos, uma vez que 

houve somente a detenção indevida da parte autora que respondeu a 

ação penal, sem encaminhamento ao estabelecimento prisional, com curta 

duração de 05 (cinco) horas. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis 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$ 6.000,00 (seis 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 15% (quinze 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010341-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ZUKOWSKI ROCHA SANTIAGO (REQUERENTE)

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

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: 

1010341-86.2017.8.11.0003. REQUERENTE: ROSILENE ZUKOWSKI ROCHA 

SANTIAGO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Defiro a gratuidade 

da justiça, uma vez presentes os requisitos do art. 98 do CPC. CITE-SE o 
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requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 

183/NCPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para sentença ou saneamento e organização do 

processo. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000196-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MARCELO AGAMENON GOES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WILSON DE GOES JUNIOR (EXECUTADO)

P. V. R. G. (EXECUTADO)

 

Código: 1000196-05.2016.8.11.0003 Exequente: Fazenda Pública Estadual 

Executados: N. R. Comercio de Artigo do Vestuario Ltda Epp. Wilson de 

Goes Junior Pedro Vila Real Goes S E N T E N Ç A 1. Relatório. Trata-se de 

exceção de pré-executividade em desfavor da Fazenda Pública Estadual 

em que os excipientes, Pedro Vila Real Goes e Wilson de Goes Junior de 

Oliveira, requerem o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva por ser 

menor impúbere e não exercer atividades de gestão/gerencia, id 4365121 

e 4836658. O exequente, ora excepto, manifestou-se pelo indeferimento 

dos pedidos pela necessidade de dilação probatória, id 8702381. Breve 

relato. 2. Fundamentação. 2.1 Da exceção de pré-executividade. O 

ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a 

possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado 

esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este 

expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos 

requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo. 

Não sendo obedecido os requisitos e pressupostos da execução, pode o 

executado abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a 

inviabilidade da execução. Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista 

Humberto Theodoro Júnior: “A nulidade é vício fundamental e, assim, priva 

o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da 

execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o 

juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex 

officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à 

execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios 

autos da execução.”1 Assim, a exceção de pré-executividade somente é 

cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser 

comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais 

e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, 

uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no 

momento da arguição. Neste sentido, eis a lição do mestre Marcos Valls 

Feu Rosa: “Posta a questão em outros termos teríamos, então, que, se a 

prova pré-constituída produzida quando da arguição da ausência dos 

requisitos da execução for suficiente para o exame da matéria, não 

poderá o juiz se furtar à decisão da questão, aguardando o oferecimento 

de embargos, sob pena de privar o devedor de seus bem sem 

observância do devido processo legal. Se, por outro lado, a prova 

pré-constituída produzida quando da arguição da ausência dos requisitos 

da execução não for suficiente para o exame da matéria, ou se o mesmo 

(o exame da matéria) depender de outros tipos de provas, deverá o juiz, 

ainda que dúvidas restem sobre o preenchimento dos requisitos da 

execução, rejeitar a arguição para, nos embargos, após a devida 

instrução probatória, decidir a matéria.” (Exceção de Pré-Executividade 

Matérias de Ordem Pública no Processo de Execução, 3.ª ed., safE, pág. 

64). No mesmo sentido, o jurista Tarlei Lemos Pereira: “Entendemos não 

ser possível a realização de toda e qualquer prova no processo 

executivo, mas apenas a produção de provas preconstituídas, 

considerando-se estas como ‘a prova fornecida por instrumentos 

públicos, bem como particulares, constitutivos de quaisquer relações 

jurídicas que, segundo a lei, possam por eles ser criadas.’ (Moacyr Amaral 

Santos, Da Prova Judiciária no Cível e Comercial, 2a. ed., p. 70). Desta 

forma, não se restringiria em demasia a abrangência da exceção de 

pré-executividade e conciliar-se-ia sua existência com os princípios da lei. 

Por outro lado, ainda que a questão versada demande, v.g., a produção da 

prova testemunhal, nenhum prejuízo adviria ao argüente, eis que, mais 

tarde, a matéria poderá ser novamente suscitada em sede de embargos, 

ocasião na qual será possível a produção de todos os meios de prova. 

Portanto, havendo nos autos argüição de nulidade lastreada em prova 

preconstituída, o Juiz deverá apreciá-la; não sendo suficiente a prova 

produzida, deve-se postergar a discussão para os embargos.” (RT 

760/773). Depreende-se que é possível a arguição de nulidades e defeitos 

no título sem a necessidade de estar o juízo seguro, assim sendo 

perfeitamente possível a interposição da objeção de pré-executividade. 

Senão Vejamos: PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SOCIEDADE LIMITADA – RESPONSABILIDADE – 

PROVA – ILEGITIMIDADE – 1. A exceção de pré-executividade objetiva a 

apresentação de defesa nos próprios autos da execução, sem garantia 

do juízo, sendo admitida de modo geral, quando as questões de ordem 

pública e outras relativas a pressupostos específicos da execução, 

puderem ser identificadas de plano. 2. Provada a condição de 

sócio-cotista sem função de gerência, não pode esse ser 

responsabilizado por obrigação fiscal contraída pela sociedade de 

responsabilidade limitada. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF 1ª R. – 

AG 01000425640 – MG – 4ª T. – Rel. Des. Fed. Mário César Ribeiro – DJU 

01.08.2003 – p. 67) Dadas as explanações acima, passo a análise do 

caso sub judice. 2.2 Do excipiente Wilson de Goes Júnior. Aduz o 

executado Wilson de Goes Júnior que é parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da presente demanda, visto que, o mesmo é Capitão da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo. Alega que não exercia atividades de 

gerência/gestão na empresa executada, sendo somente complemento do 

quadro societário. A exequente impugnou rejeitando a objeção, relatando 

que a analise dos fatos ocorreria dilação probatória, posto que, a exceção 

de pré-executividade é admissível para as matérias relativamente 

conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória. Conforme já 

mencionado no tópico 2.1, a exceção de pré-executividade somente é 

cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser 

comprovados de plano. Deste modo, conforme o alegado pelo excepto, 

não poderá ocorrer dilação probatória para se discutir a responsabilidade 

do excipiente Wilson de Goes Júnior, já que dado a atual tecnologia, não é 

necessário a presença física do sócio para exercer atividades de 

gerencia/administração. Portanto, a matéria aludida poderá ser amplamente 

discutida na via correta: embargos do devedor. Em abono, trago, ainda, o 

posicionamento majoritário do egrégio TJMG: "TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO 

FISCAL - REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO - INCLUSÃO E CITAÇÃO DO 

SÓCIO-GERENTE - ADMISSIBILIDADE. As pessoas referidas no artigo 135, 

inciso III, do Código Tributário Nacional, são sujeitos passivos da obrigação 

tributária, na qualidade de responsáveis por substituição. Podem ser 

citadas e ter seus bens penhorados independentemente de processo 

judicial prévio para a verificação da ocorrência inequívoca das 

circunstâncias de fato aludidas no referido art. 135, "caput", matéria essa 

que poderá ser discutida, amplamente, em embargos de executado" (art. 

745, parte final, do Código de Processo Civil). (1.0024.04.358451-5/001 - 

Relator: Des. DUARTE DE PAULA - DJ, 04.05.2005). 2.3 Do excipiente 

Pedro Vila Real Goes. Alega a parte Pedro Vila Real Goes que é 

absolutamente incapaz, tendo somente 14 anos de idade, sendo 

impossível exercer atividades de gestão/gerencia na empresa. Tendo em 

vista a comprovação da menoridade do excipiente, a questão é simples e 

não exige produção de provas. Mesmo que não seja proibida a 

participação de menores em sociedades empresariais, estes não terão 

responsabilidades tributarias, pois estão impedidos de atuar na 

administração do negocio. Segue entendimento Jurisprudencial: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL - SÓCIO 

QUE NÃO ERA GERENTE DA EMPRESA NA ÉPOCA DO FATO GERADOR 

DOS TRIBUTOS OBJETO DA EXECUÇÃO – MENOR DE IDADE 

–IMPOSSIBILIDADE DE SER RESPONSABILIZADO (PRECEDENTES DO STJ) 

– RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento 

de que é possível o redirecionamento da execução fiscal contra o 

sócio-gerente, independentemente de seu nome constar da CDA, contanto 

que ele tenha administrado a sociedade à época do fato gerador do 

tributo. (AgRg no AREsp 262.317/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Sendo o 

agravante menor de idade, à época do fato gerador, não havia como 

exercer a gerência da empresa, razão pela qual não merece ser 

responsabilizado tributariamente. (AI 11150/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 28/05/2014). 3. Dispositivo. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a exceção de 

pré-executividade apresentada, apenas para acolher a ilegitimidade do 

excipiente Pedro Vila Real Goes, nos fundamentos expostos, nos termos 
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do art. 485, VI do Código de Processo Civil, e, por conseguinte julgo extinto 

o processo sem resolução de mérito, em relação a este. Intimem-se os 

excipientes. Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que se 

promova-se a exclusão a parte Pedro Vila Real Goes do polo passivo. 

Condeno o exequente ao pagamento de honorários, fixados em R$ 

1.000,00 (mil reais), em favor do causídico do excipiente Pedro Vila Real 

Goes. Após, remetam-se os autos à exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do 

feito pelo prazo de 01 (um) ano. Sem a indicação dos bens, suspenda-se 

o feito por 01 (um) ano, contado da data em que decorreu de 10 (dez) 

dias, período que será suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do 

CPC. Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, em 10 (dez) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento 

definitivo e início do prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC c/c art. 

40 da LEF. Após o arquivamento definitivo e, transcorrido o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, voltem-me para sentença. Publique-se, 

Registre-se e, Intimem-se. Rondonópolis, 28 de dezembro de 2017. 

Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito 1 Curso de Direito 

Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 864

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010290-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

EUNICE FLORES VIDAL (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 IMPULSIONAMENTO OFICIAL 

Dados do processo: Processo: 1010290-75.2017.8.11.0003; Valor causa: 

R$ 27.668,59; 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): EUNICE FLORES VIDAL Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SAO 

JOSE DO POVO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para requerer o que de direito. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 28 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 703886 Nr: 11863-78.2011.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para o fim de intimar a parte Embargante, para querendo 

contrarrazoar o recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741788 Nr: 3183-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DO CARMO EGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERNANDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT10088-E, RENATA POLONI SANCHES DE 

OLIVEIRA - OAB:11067-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, para informar o 

seu CPF, conforme requerido às fls. 203.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 703318 Nr: 11296-47.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELCIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AIRES COUTO - 

OAB:16228/MT, GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - OAB:13068/MT, 

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR, LUZIA 

STELLA MUNIZ - OAB:4273-B/MT, VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, apresentando o demonstratito 

discriminado e atualizado do crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 788662 Nr: 9693-94.2015.811.0003

 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: EULALIA GERALDINI MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA DAMO - OAB:24452/O, 

FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos, a fim de proceder à intimação do advogado da parte autora, 

acerca do noticiado, às fls. 119/120, bem como, para atender ao requerido 

pelo Estado de Mato Grosso às fls. 122.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 875784 Nr: 8701-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 Ante o exposto, acolho os Embargos à Execução apresentado pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de José Claudino dos 

Santos, para o fim de julgar procedente a pretensão contida na 

impugnação, com fundamento no art. 487, II, b, do Código de Processo 

Civil, homologando os cálculos de fls. 15, que reconheceu que o valor 

devido de R$ 172.465,70 (cento e setenta e dois mil quatrocentos e 

sessenta e cinco reais e setenta e centavos). Com o trânsito em julgado 

dessa decisão:A) Expeça-se precatório nos termos do art. 535, §3º, I, do 

Código de Processo Civil do valor da condenação (R$ 170.965,70), 

devidamente instruído com as indicações necessárias. B) Por outro lado, 

levando-se em consideração o Provimento nº 11/2017-CM, remetam-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para devida atualização dos honorários sucumbenciais (R$ 1.500,00), 

conforme art. 3º, §1º do Provimento, por meio de malote digital (ou e-mail 

funcional), com as devidas informações requisitadas (I-sentença; II- 

acórdão – se houver – III- o título que deu origem ao cálculo e suas 

alterações; IV- o cálculo originário da liquidação; V- informação referente 

à prioridade legal;). Após, expeça-se as requisição de pequeno valor, 

devidamente instruída com os documentos previstos no art. 4º, §1º do 

Provimento nº 11/2017-CM (I- sentença condenatória, acórdão – se 
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houver -; II- sentença homologatória; III- certidões de transito em julgado 

tanto do processo de conhecimento como dos embargos à execução – se 

houver -; IV- certidão de intimação da Fazenda Pública para opor 

embargos; V- certidão de decurso do prazo legal para oposição de 

embargos à execução ou cópia da decisão nestes proferida; V- o cálculo 

de liquidação de débito atualizado com as devidas deduções;).Com o 

pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento da quantia 

depositada e demais correções monetárias que a parte Exequente tiver 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 792601 Nr: 11360-18.2015.811.0003

 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: ROSVALDO JOSE SILVINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:9367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/MS 7112

 ".... Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a 

empresa Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da 

nomeação através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os 

honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração 

às despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para 

esta Comarca, bem como à complexidade da matéria.INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, (...) .O INSS antecipará, desde logo, 

os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se 

tratar de ação que tem por objeto o restabelecimento de auxílio 

previdenciário em decorrência de acidente de trabalho.Intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para que compareça no dia 11.09.2018, às 

10h45min, na sala de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de 

realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito 

dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. 

(...) .Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC.Encaminhem-se os quesitos apresentados 

pelas partes ao perito. Destaco que a perícia médica deverá ser realizada 

com ou sem a antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja 

efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em favor da 

empresa Forense Lab.O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data designada para a perícia.Após a 

apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação 

em 15 (quinze) dias.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 441595 Nr: 10265-26.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA BRAGA ROCHA ME, MARISTELA 

BRAGA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDAMIR SILVEIRA - 

OAB:10757 RS

 Ante o exposto, diante do não preenchimento dos requisitos, indefiro o 

pedido para decretação de indisponibilidade de bens da parte executada 

pela CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito em relação ao veículo 

encontrado – fls. 116 -, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por abandono da causa. Int. Às providências.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672377 Nr: 4638-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FERREIRA DA SILVA, RONICLEI 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

03066557138, Rg: 2161891-7, Filiação: Maria Divina Ferreira da Silva, data 

de nascimento: 30/09/1991, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

solteiro(a), estudante, Telefone 66-999594577 e atualmente em local 

incerto e não sabido RONICLEI FERREIRA DA SILVA, Cpf: 86799550197, 

Rg: 1159355-5, Filiação: Maria Divina Ferreira da Silva, data de 

nascimento: 09/09/1979, natural de Dom Aquino-MT, casado(a), 

vaqueiro/pedreiro, Telefone 66 99676-5596. 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: "(...) o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia os irmãos 

RONICLEI FERREIRA DA SILVA e EDUARDO FERREIRA DA SILVA como 

incursos no crime descrito no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil), c/c o art. 

14, inciso II, ambos do CP, com as implicações da Lei 8.072/1990, na forma 

do concurso de agentes, e requer que, recebida e autuada esta, seja 

instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se de acordo com o rito 

procedimental estabelecido para os crimes dolosos contra a vida (406 e s. 

do CPP), até a pronúncia e, após, final responsabilização penal."

Despacho: I – Defiro a cota retro. II – Citem-se os réus Eduardo Ferreira da 

Silva e Roniclei Ferreira da Silva, via edital, para, em 15 (quinze) dias, 

apresentarem resposta à acusação.III – Decorrido o prazo e sem 

apresentação de respostas, manifeste-se o Parquet.

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, Flávia Regina S. Pereira, 

digitei.

Rondonópolis, 28 de agosto de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 329595 Nr: 404-27.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PAULINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA REGINA URCIOLI 

LOPES - OAB:96.241

 Considerando que existem objetos apreendidos no presente feito, fl. 313, 

e que o mesmo fora utilizado na pratica do delito em questão, faz-se 

necessário declarar o perdimento do material, ou seja, à sua destruição.

 Ademais, o bem não é de interesse público e tampouco, vislumbro 

utilidade, o que impede sua doação, necessitando, portanto destruí-lo.

 Diante do exposto:

 I – Declaro o perdimento de todos os objetos expostos em fl. 313, 

apreendidos neste feito.

 II – Pelas razões delineadas, determino sua destruição.

 III – Após, arquive-se observando as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 623058 Nr: 6005-72.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS FERREIRA MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452 MT

 I – Defiro o pedido da defesa para reiteração de ofício à empresa VIVO, 

para apresentar novamente a mídia de fl. 164, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de incorrer no crime de desobediência.

 II – Após, voltem-me para designar sessão de julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647617 Nr: 8116-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON RICHTIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11.551

 Considerando que existem objetos apreendidos no presente feito e 

mesmo foi devidamente sentenciado, faz-se necessário dar uma 

destinação dos objetos constantes as fl. 23.

 Ademais, o bem não é de interesse público e tampouco, vislumbro 

utilidade, o que impede sua doação, necessitando, portanto destruí-lo.

Sendo assim,

I – Declaro o perdimento dos objetos constantes nos termo de exibição e 

apreensão, fl. 23.

II – Nos termos do disposto no art. 25, caput, da Lei nº 10.826/03, 

observadas as cautelas de estilo, encaminhem-se a arma de fogo, 

apreendida em fl. 23, uma espingarda calibre 22, ao Comando do Exército.

III – Após, arquive-se observando as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 325131 Nr: 3229-75.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DE SOUZA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 I – Recebo a apelação de fl. 362 e 363, pois tempestiva.

II – Intime-se o apelante para, em 08 (oito) dias, apresentar as suas razões 

recursais.

III – Após, intime-se o Ministério Público para, no mesmo prazo, apresentar 

contrarrazões.

IV – 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.: 611618 Nr: 1999-56.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCCDM, LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Considerando que existem objetos apreendidos no presente feito e 

mesmo foi devidamente sentenciado, faz-se necessário dar uma 

destinação dos objetos constantes as fls. 23, 103 e 105.

 Ademais, o bem não é de interesse público e tampouco, vislumbro 

utilidade, o que impede sua doação, necessitando, portanto destruí-lo.

Sendo assim,

I – Declaro o perdimento dos objetos constantes nos termo de exibição e 

apreensão, fls. 23, 103 e 105.

II – Nos termos do disposto no art. 25, caput, da Lei nº 10.826/03, 

observadas as cautelas de estilo, encaminhem-se a arma de fogo, 

apreendida em fl. 23, um revólver calibre 38, numeração 176137, ao 

Comando do Exército.

III – Após, arquive-se observando as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 623232 Nr: 6136-47.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 I – Intime o réu Diego de Almeida Guimarães, via edital, para, em 5 (cinco) 

dias, manifestar se pretende constituir advogado ou por condições 

financeiras deseja ser assistido pela Defensoria Pública.

II – Decorrido o prazo e, sem manifestação, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública.

III – Após manifestação, volte-me para designar sessão de julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 623228 Nr: 6132-10.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 I – Intime o réu Diego de Almeida Guimarães, via edital, para, em 5 (cinco) 

dias, manifestar se pretende constituir advogado ou por condições 

financeiras deseja ser assistido pela Defensoria Pública.

II – Decorrido o prazo e, sem manifestação, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública.

III – Após manifestação, volte-me para designar sessão de julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646202 Nr: 6974-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON JOSÉ FEDATTO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ANTONIO RODRIGUES 

DE ALMEIDA FILHO - OAB:10910MS

 I – Recebo a apelação de fl.260, pois tempestiva.

II – Intime-se o apelante para, em 08 (oito) dias, apresentar as suas razões 

recursais.

III – Após, intime-se a defesa para, no mesmo prazo, apresentar 

contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 325131 Nr: 3229-75.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DE SOUZA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação para o advogado do réu, Dr. Onório Gonçalves da Silva Júnior, 

para que, no prazo legal, apresente as razões recursais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 667830 Nr: 802-90.2018.811.0064

 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): JACKSON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para apresentar 

Resposta à Acusação, em face certidão de fl. 46.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674848 Nr: 6776-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPEDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PAQUIER DE MORAES - 

OAB:OAB/SP 31.0430, Marcos Ivan Silva - OAB:13800/MS

 Intimação do Dr. Marcos Ivan Silva, OAB/MS nº. 13.800, e do Dr. Diogo 

Paquier de Moraes, OAB/SP nº. 310.430, para audiência designada para o 

dia 27 de setembro de 2018, às 16h50min, a ser realizada neste Juízo da 

2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664205 Nr: 12659-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WITOR HUGO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19.363 MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para apresentar 

Resposta à Acusação, em face certidão de fl. 116.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676065 Nr: 7929-79.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...)Diante do exposto, decido:I – Presente os indícios de materialidade e 

autoria, RECEBO a denúncia.II – Cite-se o réu para, em 10 (dez) dias, 

apresentar resposta à acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se o 

acusado possui ou não condições de constituir advogado.III – Informada a 

impossibilidade de nomear advogado, desde já nomeio o Defensor Público 

atuante nesta vara para promover a defesa do acusado, devendo ser 

remetido os autos à Defensoria Pública.IV – Oficie-se à POLITEC para, no 

prazo de 10 dias, proceder à identificação criminal do acusado, inclusive 

por meio datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das 

impressões digitais do autuado com aquelas eventualmente existentes no 

banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, nos termos da lei 

12.037/09.V – Defiro os requerimentos ministeriais constantes nos itens 

“3” e “4” da cota de acompanhamento à denúncia juntada às fls. 37/38.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676096 Nr: 7960-02.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERRARI COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)Diante do exposto, decido:I – Presente os indícios de materialidade e 

autoria, RECEBO a denúncia.II – Cite-se o réu para, em 10 (dez) dias, 

apresentar resposta à acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se o 

acusado possui ou não condições de constituir advogado.III – Informada a 

impossibilidade de nomear advogado, desde já nomeio o Defensor Público 

atuante nesta vara para promover a defesa do acusado, devendo ser 

remetido os autos à Defensoria Pública.IV – Oficie-se à POLITEC para, no 

prazo de 10 dias, proceder à identificação criminal do acusado, inclusive 

por meio datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das 

impressões digitais do mesmo com aquelas eventualmente existentes no 

banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, nos termos da lei 

12.037/09.V – Defiro os requerimentos ministeriais constantes nos itens 

“3” e “4” da cota de acompanhamento à denúncia juntada às fl. 51.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 657992 Nr: 7206-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CARDOSO DE SAL

 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 

para proposta da suspensão condicional do processo para o dia 09 de 

novembro de 2018, às 16h40min.

Intime-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público para que 

compareçam à audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663170 Nr: 11641-14.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE HILARIO

 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 dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(a) acusado(a) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(a) acusado(a)(s) não constituir(em) 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 (a)(s) 

acusado(a)(s) se ele(s) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor, bem como intimar o(a)(s) acusado(a)(s) 

de que qualquer mudança de endereço deverá ser comunicada no 

processo.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(a)(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(as) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667344 Nr: 375-93.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:13.965

 Vistos em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 657992 Nr: 7206-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CARDOSO DE SAL

 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 dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado ROGERIO CARDOSO DE SAL 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada à 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.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

Outrossim, atento às informações constantes dos autos, bem como às 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o acusado 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 15:10 horas.

Intime-se o acusado para que compareça à audiência acompanhada de 

advogado advertindo-o que, caso não possua condições de contratar 

advogado, será nomeada um Defensor Público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 667830 Nr: 802-90.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Vistos etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação ao acusado JACKSON SOUZA DA SILVA 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada à 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 ter 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 requerimentos ministeriais constantes nos itens “2” e “4” da cota 

de acompanhamento à denúncia juntada à fl. 34. No que concerne ao item 

“3”, hei por indeferi-lo, haja vista que o acusado encontra-se devidamente 

identificado por meio de seu prontuário civil (fl. 36).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672573 Nr: 4822-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LISBOA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Outrossim, atenta às informações constantes dos autos, bem como as 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o(s/as) acusado(s/as) 

preenche(m) os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão 

da medida despenalizadora .

Desse modo, DESIGNO a audiência para proposta de suspensão 
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condicional do processo, para o dia 10 de outubro de 2018, às 14h.

Intime-se o(s/as) acusado(o/as) para que compareça(m) à audiência 

acompanhado(s) de advogado advertindo que, caso não possua(m) 

condições de contratar advogado, será nomeado um Defensor Público ou 

dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se, notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676957 Nr: 8713-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado WAGNER ALVES MOREIRA 

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-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao 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 ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Por fim, determino seja procedida a identificação criminal do acusado, nos 

termos da lei 12.037/09. Assim, oficie-se à POLITEC para, no prazo de 10 

(dez) dias, proceder à identificação criminal do acusado, inclusive por 

meio datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das 

impressões digitais do mesmo com aquelas eventualmente existentes no 

banco de dados da Secretaria de Segurança Pública.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676960 Nr: 8716-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MIRANDA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado ANDERSON MIRANDA DE 

SOUSA 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-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao 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 ao 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 Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 674848 Nr: 6776-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPEDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PAQUIER DE MORAES - 

OAB:OAB/SP 31.0430, Marcos Ivan Silva - OAB:13800/MS

 Vistos em correição.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

vítima(s) para o dia 27 de 09 de 2018, às 16:50 horas.

Intime(m)-se a(s) vítima(s).

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 674834 Nr: 6762-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON WESLEY DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 27 de 09 de 2018, às 17:00 horas.

Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 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

 À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR os acusados CARLOS EDUARDO DE PAULA 

SANTOS como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c 

artigos 29 e 14, inciso II, todos do Código Penal e WESLEY HONORATO DA 

SILVA como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c 

artigos 29 e 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 309 da lei 

9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 69 do 

Código Penal.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, 

levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, 

passo a individualizá-la a seguir, quanto a cada um dos fatos perpetrados 

pelos réus.(...)
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676065 Nr: 7929-79.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERREIRA DE ALMEIDA

 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 o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 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.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676096 Nr: 7960-02.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERRARI COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de setembro de 2018, às 14h15min.

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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 604585 Nr: 2354-03.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJSB

 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: 30 DIAS

 ESPÉCIE: Ação Penal - Proc->Procedimento Comum->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOS Nº 2354-03.2012.811.0064 ci 604585

RÉU(S): ANTONIO JOSÉ SANTOS BARBOZA

CITANDO: Réu(s): Antonio José Santos Barboza, Rg: 280.891 SSP MT 

Filiação: José Santos Barboza e Maria Santos Barboza, data de 

nascimento: 13/01/1961, brasileiro(a), natural de Itajibá-BA, convivente, 

Endereço: Av. C2, Quadra: 08, Casa: 21, Bairro: Residencial José 

Sobrinho, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

2354-03.2012.811.0064, 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 da Lei nº 9.503/97, data 

do fato:13/04/2012 tendo como vítima: A Incolumidade Pública, recebida a 

denúncia por este r. juízo em 14/12/2012. 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- técnicao 

Judiciário, digitei.

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 ESPÉCIE: Ação Penal - Proc->Procedimento Comum->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOS Nº 2354-03.2012.811.0064 ci 604585

RÉU(S): ANTONIO JOSÉ SANTOS BARBOZA

CITANDO: Réu(s): Antonio José Santos Barboza, Rg: 280.891 SSP MT 

Filiação: José Santos Barboza e Maria Santos Barboza, data de 

nascimento: 13/01/1961, brasileiro(a), natural de Itajibá-BA, convivente, 

Endereço: Av. C2, Quadra: 08, Casa: 21, Bairro: Residencial José 

Sobrinho, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: FINALIDADE: CITAR O DENUNCIADO ACIMA QUALIFICADO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, nos termos da ação penal nº 

2354-03.2012.811.0064, 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 da Lei nº 9.503/97, data 

do fato:13/04/2012 tendo como vítima: A Incolumidade Pública, recebida a 

denúncia por este r. juízo em 14/12/2012. 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- técnicao 

Judiciário, digitei.

Rondonópolis - MT, 28 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.: 673749 Nr: 5819-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

Mauro Marcio Dias Cunha - OAB:5391-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 20 de setembro de 2018, às 15h.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 
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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.: 633307 Nr: 4934-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY LEOPOLDINO DA SILVA, VALDECI 

DE OLIVEIRA, CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DELVI PÉRICLES SOUZA GOMES JÚNIOR - OAB:23799/0

 Vistos etc.

Diante da não intimação do acusado Carlos Roberto da Silva (fl. 117), não 

me resta alternativa senão redesginar a presente audiência para o dia 22 

de novembro de 2018, às 14h15min.

Expeça-se mandado de intimação para o acusado Carlos Roberto da Silva 

no endereço declinado à fl. 109.

Requisitem-se os investigadores de polícia Abrãao Mendes dos Santos e 

Gabriel Vieira Martins da Silva.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676960 Nr: 8716-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MIRANDA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02 de outubro 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.: 676957 Nr: 8713-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ALVES MOREIRA

 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 o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02 de outubro de 2018, às 15h15min.

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.: 676104 Nr: 7968-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES HENRIQUE GOMES, MAICKON GULITI 

DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Onorio Gonçalves da Silva Junior - 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 02 de outubro de 2018, às 13h30min.

Intimem-se os acusados, os defensores, 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, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela 

defesa do réu Maickon Guliti de Oliveira Lima às fls. 131/133.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 640845 Nr: 2336-40.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA RIBEIRO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva demais testemunhas arroladas, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da oitiva das testemunhas, da informante e o interrogatório da 

acusada neste ato, declaro encerrada a instrução.

DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias para juntada da nota fiscal do aparelho 

celular apreendido em poder da ré para apreciação do pedido de 

restituição.

A seguir, imediatamente conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 630660 Nr: 2849-42.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22.656-O-MT
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 Vistos etc.

Homologo a desistência do recurso, conforme requerido pela defesa do 

acusado à fl. 130.

Cumpra-se integralmente a r. sentença de fls. 118/121.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 630681 Nr: 2869-33.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA BRUNA DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177

 Vistos etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

do pedido formulado pela defesa às fls. 146.

Após, venham conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 638801 Nr: 575-71.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do petitório retro, determino a intimação do acusado 

a fim de que constitua advogado ou informe qual é seu advogado 

atualmente (o que deverá ser certificado pelo oficial de justiça), 

procedendo-se à subsequente intimação do causídico indicado a fim de 

que apresente alegações finais, no prazo legal.

Comunique-se ao réu que, caso não constitua ou indique defensor 

constituído, será desde já remetido o feito à digna Defensoria Pública para 

que apresente as derradeiras alegações, o que desde já se determina se 

for o caso.

Tudo cumprido, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 632998 Nr: 4686-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MACHADO DA SILVA, NÁGILA 

LOPES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Vistos etc.

Considerando o teor da sentença prolatada às fls. 282 e da certidão de 

fls. 293, determino as baixas necessárias com relação à ré Nágila Lopes 

Moraes e o prosseguimento do feito quanto ao réu Rodrigo Machado da 

Silva, o qual foi agraciado pelo sursis processual.

Proceda-se às baixas e anotações necessárias em relação à ré Nágila, 

comunicando inclusive os órgãos de identificação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 333904 Nr: 4719-98.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DARCY MÜLLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Conferindo prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 15h30min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes para que compareçam à audiência.

Requisite-se, se houver necessidade.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661920 Nr: 10507-49.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO JOSE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Autos nº 10507-49.2017.811.0064 – Cód. 661920

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Célio 

José Santana como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665448 Nr: 13740-54.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO YURI DE SOUZA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRIELLE BIANCA SILVA ELOY 

- OAB:19.752

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Bruno 

Yuri de Souza Brasil 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.
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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.: 678655 Nr: 10249-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11.134-MT

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do réu RONILDO FRANCISCO DA SILVA para o dia 

09.10.2018, às 17h20.

Intimem-se o réu, o Ministério Público e a Defensoria Pública para que 

compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668076 Nr: 980-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON1, GCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Intimação da advogada Dra. Flavia Almirão dos Santos Espanga - OAB/MT 

10.085, para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma 

vez que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, 

sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662602 Nr: 11113-77.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALISSON FERREIRA DE ARRUDA, 

SEBASTIAO RODRIGO DE SOUSA SILVA, JULIO CESAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20982, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, JOAO BATISTA 

BORGES JUNIOR - OAB:7637/MT, VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 Intimação do advogado Dr. Victor Guilherme Moya - OAB/MT 20.235, para 

que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez que o 

prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de 

busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677346 Nr: 9064-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/MT

 Intimação do advogado Dr. Vinicius Mantovani - OAB/MT 16.955, para que 

devolva os autos em cartório, no prazo de 24 horas, uma vez TRATAR DE 

PROCESSO COM RÉU PRESO, bem como que o prazo para manifestação 

encontra-se extrapolado, sob pena de busca e apreensão dos referidos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 658829 Nr: 7904-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20982, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, VICTOR GUILHERME 

MOYA - OAB:20.235 MT

 Intimação do advogado Dr. Victor Guilherme Moya - OAB/MT 20.235, para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

TRATAR DE PROCESSO COM RÉU PRESO, bem como que o prazo para 

manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de busca e apreensão 

dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671915 Nr: 4235-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20982, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, VICTOR 

GUILHERME MOYA - OAB:20.235 MT

 Intimação do advogado Dr. Victor Guilherme Moya - OAB/MT 20.235, para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

TRATAR DE PROCESSO COM RÉU PRESO, bem como que o prazo para 

manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de busca e apreensão 

dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670743 Nr: 3174-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES PEREIRA DA SILVA NETO, BRENDA 

COSTA DAVID GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, FLAVIA 

ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085, MANOELITO DOS 

DIAS DE REZENDE NETO - OAB:16855

 Intimação da advogada Dra. Flavia Almirão dos Santos Espanga - OAB/MT 

10.085, para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma 

vez que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, 

sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677913 Nr: 9544-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA, 

LUCIANO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061

 Intimação do advogado Dr. Viriato Bispo Seabra - OAB/MT 11.061, para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

TRATAR DE PROCESSO COM RÉU PRESO, bem como que o prazo para 

manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de busca e apreensão 

dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679557 Nr: 11122-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 11122-05.2018.811.0064 – Cód. 679557

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do réu MARIO DOS SANTOS FERREIRA para o dia 

12.09.2018, às 14h40.

Intime-se e requisite-se o acusado, uma vez que o mesmo encontra-se 

segregado no Presídio “Mata Grande”, bem como dê ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609753 Nr: 7649-21.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR BORGES DOS SANTOS, ALTAMIRO 

SEVERINO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15.994-MT, Thelma 

Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 Intimação do advogado Dr. Adeir Alexsander Froder - OAB/MT 9.699, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 334626 Nr: 5442-20.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BOTELHO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LUCAS DE AZEVEDO 

CARVALHO - OAB:10.444/MS

 Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 03.12.2018, às 16h00min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633601 Nr: 5144-52.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RODRIGUES, ROBSON ROCHA DE 

CARVALHO, VALDIMIR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

GEUNYSLAN SANTOS DE MORAIS - OAB:20.277/PA, Marines 

Pelentier - OAB:OAB/PR 73.181

 Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 30/08/2018 à 31.08.2018 em virtude da 

convocação para participar do “I ENCONTRO DO SISTEMA DE JUSTIÇA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO”, participação esta devidamente autorizada; 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 21.11.2018, 

às 14h30min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629499 Nr: 1915-84.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ANTONIO DE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 30/08/2018 à 31.08.2018 em virtude da 

convocação para participar do “I ENCONTRO DO SISTEMA DE JUSTIÇA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO”, participação esta devidamente autorizada; 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 21.11.2018, 

às 15h15min.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641653 Nr: 3114-10.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDIMAR FERNANDES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 30/08/2018 à 31.08.2018 em virtude da 

convocação para participar do “I ENCONTRO DO SISTEMA DE JUSTIÇA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO”, participação esta devidamente autorizada; 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 21.11.2018, 

às 17h00min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635072 Nr: 6285-09.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-B

 Autos nº 6285-09.2015.811-64 – Cód. 635072

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 17.12.2018, às 13h30min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661920 Nr: 10507-49.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO JOSE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Intimação do advogado Dr. Ary da Costa Campos - OAB/MT 16.944/B, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639778 Nr: 1371-62.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENITA ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:
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 Autos nº 1371-62.2016.811-64 – Cód. 639778

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 13.12.2018, às 17h30min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629922 Nr: 2225-90.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEBER ERNESTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do acusado 

JOEBER ERNESTO DA SILVA à fls. 85/88, ante a certificação de sua 

tempestividade (fls. 89), em seus legais efeitos.

Formalizado os recursos de apelação interpostos, já com as 

contrarrazões (fls. 90/96), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623599 Nr: 6408-41.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RODRIGUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 03.12.2018, às 14h40min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656398 Nr: 5785-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDA BORDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Autos nº 5785-69.2016.811-64 – Cód. 656398

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 13.12.2018, às 15h40min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 648803 Nr: 9132-47.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LEONARDO DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O

 Intimação da advogada Dra. Ellen Marcia Galvão Itacaramby - OAB/MT 

16.989/O, para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, 

uma vez que o prazo para eventual manifestação encontra-se 

extrapolado, sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 657299 Nr: 6620-57.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO P. 

VERISSIMO - OAB:MT/6.612A

 Intimação do advogado Dr. José Aparecido P. Verissimo - OAB/MT 

6.612/A, para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, 

uma vez que o prazo para eventual manifestação encontra-se 

extrapolado, sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 624058 Nr: 6735-83.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE PRADA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 6735-83.2014.811.0064 – Cód. 624058

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 17.12.2018, às 17h00min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626087 Nr: 8173-47.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SERGIO DA SILVA WENDLAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MUSQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO PINTO CALDEIRA 

JUNIOR - OAB:

 Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 03.12.2018, às 16h30min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 624655 Nr: 7128-08.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DA SILVA GOMES, ROGERIO DA 

SILVA POSSIDONIO, ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, RAFAEL DA 

SILVA POSSIDONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 7128-08.2014.811-64 – Cód. 624655

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 17.12.2018, às 15h20min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 606688 Nr: 4510-61.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 509 de 656



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO MESSIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 4510-61.2012.811.0064 – Cód. 606688

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 30/08/2018 à 31.08.2018 em virtude da 

convocação para participar do “I ENCONTRO DO SISTEMA DE JUSTIÇA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO”, participação esta devidamente autorizada; 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 21.11.2018, 

às 17h40min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632710 Nr: 4492-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER DE FREITAS SOUZA, PATRICK 

THALLES ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Autos nº 4492-35.2015.811-64 – Cód. 632710

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 17.12.2018, às 14h30min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 620838 Nr: 3978-19.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE ALMEIDA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3978-19.2014.0064 – Cód. 620838

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 28.11.2018, às 17h40min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641801 Nr: 3258-81.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON LOPES DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3258-81.2016.811-64 – Cód. 641801

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 13.12.2018, às 14h30min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 660594 Nr: 9481-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA DE SOUZA RODRIGUES, WEBERTH 

AMARO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Intimação do advogado Dr. Marcelo Agdo Cruvinel - OAB/MT 11.834, para 

que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez que o 

prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de 

busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641761 Nr: 3220-69.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3220-69.2016.811-64 – Cód. 641761

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 11.12.2018, às 17h30min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 604846 Nr: 2624-27.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FÁTIMA DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CASTILHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que está ausente um dos pressupostos 

de admissibilidade do recurso interposto às fls. 309/318, uma vez que se 

encontra intempestivo conforme certidão de fls. 326.

Ao Juízo a quo é cabível apreciar os pressupostos de admissibilidade do 

recurso de apelação, ainda que os mesmos venham a ser novamente 

analisados na instância recursal.

Após apreciação acurada dos presentes autos, constatei que o recurso 

foi interposto a destempo, contrariando o que preconiza o art. 593 do 

Código de Processo Penal.

Assim, deixo de receber o recurso de apelação interposto à fls. 309/318 

e, por consequência, nego seguimento ao mesmo, decretando-o 

INTEMPESTIVO.

Outrossim, certifique-se o trânsito em julgado, bem como se proceda a 

expedição da respectiva guia de execução penal definitiva.

Após, encaminhe ao juízo da execução penal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617836 Nr: 921-90.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANA RODRIGUES RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 03.12.2018, às 13h30min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677346 Nr: 9064-29.2018.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/MT

 Portanto, diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial 

de fls. 79/82, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade 

mental pleiteado pela defesa do denunciado ALEXANDER SILVA ALVES 

às fls. 49/54.Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668076 Nr: 980-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON1, GCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Trata-se de cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido em 

decorrência da decisão de fls. 23/25.

 Assim, considerando que se trata de cumprimento de mandado de prisão 

e as partes nada requereram, encaminhe-se o réu à penitenciária local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 660594 Nr: 9481-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA DE SOUZA RODRIGUES, WEBERTH 

AMARO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Autos nº 9481-16.2017.811.0064 – Cód. 660594

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

Weberth Amaro Duarte e Leticia de Souza Rodrigues como incursos no 

artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 

41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecerem 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 para que seja 

oficiado à Autoridade Policial, requisitando a realização de diligências com 

o fim de identificar os fiscais municipais que participaram da operação que 

culminou com a prisão em flagrante dos acusados.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667522 Nr: 533-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE DE SOUZA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRIELLE BIANCA SILVA ELOY 

- OAB:19.752

 Autos nº 533-51.2018.811.0064 – Cód. 667522

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Diego Henrique de Souza Brasil 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.: 657299 Nr: 6620-57.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO P. 

VERISSIMO - OAB:MT/6.612A

 Autos nº 6620-57.2017.811.0064 – Cód. 657299

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Marcos Pedroso da Silva 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.: 660682 Nr: 9547-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR CREVELARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Crevelari - 

OAB:20446/O

 Autos nº 9547-93.2017.811.0064 – Cód. 660682

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Arthur 

Crevelari 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.
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 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 652179 Nr: 1767-05.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 30/08/2018 à 31.08.2018 em virtude da 

convocação para participar do “I ENCONTRO DO SISTEMA DE JUSTIÇA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO”, participação esta devidamente autorizada; 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 21.11.2018, 

às 16h15min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623282 Nr: 6159-90.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA MARCELLY DE LIMA 

CARVALHO - OAB:25.386/B-MT, CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 Intimação da advogada Dra. Alana Marcelly de Lima Carvalho - OAB/MT 

25.386/B, para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, 

uma vez que o prazo para eventual manifestação encontra-se 

extrapolado, sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640260 Nr: 1782-08.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 1782-08.2016.811-64 – Cód. 640260

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 13.12.2018, às 16h00min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603014 Nr: 730-16.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MOREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11.551

 Intimação do advogado Dr. João Ricardo Filipak - OAB/MT 11.551, para 

que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez que o 

prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de 

busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631730 Nr: 3799-51.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNATHAN BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 05.12.2018, às 13h30min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642493 Nr: 3889-25.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO BRUNO MARTINS FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 Autos nº 3889-25.2016.811-64 – Cód. 642493

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 11.12.2018, às 15h50min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 649301 Nr: 9592-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA KELI DE ARRUDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 9592-34.2016.811-64 – Cód. 649301

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 11.12.2018, às 16h30min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612503 Nr: 2983-40.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR LIBANO DE PAULA, GILSON BRITO 

MARTINS DOMINGUES, MARCIO AMORIM GENTIL, DAISON NONATO DOS 

SANTOS SILVA, FÁBIO FORTUNATO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT, ALGACYR NUNES DA SILVA JÚNIOR - OAB:9.496/MT, 

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - OAB:13444/MT, SAMARA VIÉGAS 
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DE MORAES - OAB:9048-MT, Soila Jordana Pereira - OAB:21780/O

 Intimação do advogado Dr. Carlos Roberto Gama Filho - OAB/MT 13.444, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 315658 Nr: 5532-33.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL DA SILVA LARANJEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVI MOROZ - 

OAB:6.402-A/MT

 Intimação do advogado Dr. Levi Moroz - OAB/MT 6.402/A, para que 

devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez que o prazo 

para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de busca 

e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 619898 Nr: 3022-03.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZALTINA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Autos nº 3022-03.2014.811.0064 – Cód. 619898

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 17.12.2018, às 16h10min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622061 Nr: 5137-94.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 03.12.2018, às 14h30min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640430 Nr: 1938-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO P. 

VERISSIMO - OAB:MT/6.612A

 Intimação do advogado Dr. José Aparecido P. Verissimo - OAB/MT 

6.612/A, para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, 

uma vez que o prazo para eventual manifestação encontra-se 

extrapolado, sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635008 Nr: 6222-81.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 622-81.2015.811-64 – Cód. 635008

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 11.12.2018, às 15h15min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 605665 Nr: 3469-59.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAS RODRIGUES DE SOUZA, GISLAINE 

APARECIDA JUSTINIANO, BIANCA SOUZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:MT/14.574, Jucelem Barcelos Ribeiro - OAB:18.457, Katherine 

Nunes de Souza Crivellaro - OAB:11422

 Intimação da advogada Dra. Jucelem Barcelos Ribeiro - OAB/MT18.457, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 646567 Nr: 7304-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE MATOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado Dr. Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB/MT 

12.992, para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma 

vez que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, 

sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626619 Nr: 8547-63.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Intimação do advogado Dr. Tales Passos de Almeida - OAB/MT 15.217/O, 

para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639465 Nr: 1110-97.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RODRIGUES SCHUWERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 30/08/2018 à 31.08.2018 em virtude da 

convocação para participar do “I ENCONTRO DO SISTEMA DE JUSTIÇA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO”, participação esta devidamente autorizada; 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o dia 21.11.2018, 
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às 13h30min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635006 Nr: 6220-14.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO BESERRA CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956

 Autos nº 6220-14.2015.811.0064 – Cód. 635006

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 31.10.2018, às 17h40min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668910 Nr: 1639-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SOUSA XAVIER JUNIOR, RENER DA 

SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O, GILBERTO ALMEIDA - OAB:

 ", JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR os réus 

Rener da Silva Brito, brasileiro, convivente, nascido em 12/06/1994, natural 

de Rondonópolis/MT, portador do RG 2243992-7 SSP/MT, inscrito sob o 

CPF nº 053.833.371-56, filho de José Paulo Pereira Brito e de Silvany da 

Silva, residente na Rua A 15, Bairro Vila Olinda II, nesta cidade e Comarca 

de Rondonópolis/MT e Adilson Souza Xavier Junior, brasileiro, solteiro, 

nascido em 21/05/1998, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 

2742309-3 SSP/MT, inscrito sob o CPF nº 062.049.717-02, filho de Adilson 

Xavier e de Maria Aparecida dos Santos Souza, residente na Rua A 10, 

Bairro Vila Olinda II, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como 

incursos na prática dos crimes estampados no art. 157, § 2º, I e II, na 

forma do art. 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal e para 

ABSOLVER este último da imputação do delito de estupro que lhe foi 

atribuída na proemial acusatória.Em observância as diretrizes dos arts. 59 

e 68 do Código Penal, ... fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu 

Rener da Silva Brito em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias 

de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao 

pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.A 

substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código 

Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante 

grave ameaça....Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao 

réu Adilson Souza Xavier Junior em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 

(dez) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, 

ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário 

mínimo..."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 629634 Nr: 2004-10.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO XAVIER DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orivaldo Dias de Souza - 

OAB:7790, Ronildo Bezerra dos Santos - OAB:9883OAB/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico planilhas de remição por trabalho 

acostados às fl. 127, onde o diretor da unidade prisional atesta que o 

recuperando trabalhou 40 (quarenta) dias dentro da unidade prisional.

Dessa forma, tendo em vista documentos em que atestam que o 

recuperando trabalhou inéditos 40 (quarenta) dias dentro da unidade 

prisional, nos termos do artigo 126, da Lei de Execução Penal nº 7.210/84, 

julgo remidos 13 (treze) 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.: 670116 Nr: 2600-86.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que o recuperando encontra-se em cumprimento de pena 

em prisão domiciliar, deverá o sentenciado ser intimado a cumprir as 

seguintes condições:

•Deverá recolher-se diariamente a sua residência durante o período 

noturno das 19h00min às 06h00min, após este horário a recuperanda 

poderá frequentar cultos religiosos ou tratamento de saúde em qualquer 

horário, em razão da urgência;

•Não mudar da comarca, sem autorização do Juízo;

•Não se embriagar, não usar drogas, não fumar ou se apresentar 

embriagada publicamente;

•Não portar armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade 

física de outrem;

•Não frequentar bares, não frequentar boca de fumo, boates, casas de 

jogo e congêneres;

•Não se envolver em novo delito;

•Retornar ao estabelecimento prisional onde se encontra atualmente 

custodiada, assim que determinado pelo Juízo.

O recuperando deverá ser cientificado de cada uma das condições acima, 

devendo ser advertido de que o descumprimento destas condições, a 

prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta 

grave, poderá ocasionar a REVOGAÇÃO do benefício.

O recuperando deverá transitar portando documento de identidade e cópia 

desta decisão para exibi-los quando solicitado.

Encaminhe-se uma cópia da presente decisão ao recuperando.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 653236 Nr: 2819-36.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RIBEIRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130

 Ante o exposto, tendo em vista documentos em que atestam que o 

recuperando trabalhou inéditos 200 (duzentos) dias, dentro da unidade 

prisional, nos termos do artigo 126, da LEP, julgo remidos 67 (sessenta e 

sete) dias da pena imposta ao recuperado, bem como INDEFIRO a 

impugnação do cálculo de fl. 683, apresentada às fls. 692/694.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.Por fim, 

quanto ao pedido de fl. 684, verifica-se que o referido requerimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 514 de 656



perdeu objeto, uma vez que consta nos autos planilhas de remição por 

trabalho realizado pelo recuperando em data posterior ao pleito 

defensivo.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.: 668504 Nr: 1293-97.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA CRISTINE FRAGOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GAIVA 

MUZZI - OAB:8337

 Vistos em correição.

Tendo em vista a necessidade de preservar a integridade física da 

recuperanda, oficie-se ao Juízo responsável pela execução penal da 

Comarca de Nortelândia/MT, solicitando anuência de vaga para 

transferência, ou mediante permuta, do local de cumprimento de pena da 

sentenciada em referência, devendo acompanhar o referido ofício o 

cálculo de pena de fl. 42, atestado de conduta carcerária às fl. 51 e, 

atestado de vaga emitido pela SEJUDH (fl. 76).

Por outro lado, ante a gravidade da situação em que a sentenciada se 

encontra, considerando ainda o atestado de vaga emitido pelo 

superintendente Penitenciário, excepcionalmente, DETERMINO a 

transferência em caráter de urgência pelo prazo de 30 (trinta) dias, para a 

unidade prisional da Comarca de Nortelândia/MT.

Com o aporte da resposta do ofício, sendo anuída a vaga oficie-se a 

unidade prisional comunicando para que proceda com a transferência da 

apenada. Após encaminhe-se o presente PEP ao referido Juízo, 

procedendo as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

Cumpra-se com urgência.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 634507 Nr: 5848-65.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONES FRANCISCO COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA - OAB:5161 OAB MT

 Trata-se de ação penal pelo meio do qual foi denunciado Erones 

Francisco Coutinho, pela prática, em tese, do disposto no artigo 33, caput, 

da Lei 11.343/06, ocorrido em 22 de julho de 2015. Destarte, por meio de 

advogado constituído, foi apresentada sua resposta à acusação, fls. 

81/82, em seguida, devidamente notificado à fl. 85. A denúncia foi 

recebida. Outrossim, em audiência de instrução e julgamento foram 

ouvidas as testemunhas Alysson e Gilnei, na sequência, foi homologado a 

desistência da testemunha Laércio, como também as testemunhas Laércio 

e Wender foram excluídos em juízo e por fim, procedido com interrogatório 

do réu, fls. 150/151. Ademais, em audiência de continuação, fl. 172, foi 

inquirida a testemunha Wigner. Com vistas dos autos, o Ministério Público 

manifestou pela oitiva da testemunha Wender, fl. 177. É o relatório.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Designo audiência de continuação para o dia 11 de dezembro de 2018, 

às 13h30min, com o objetivo de inquirir as testemunhas remanescentes 

Wender Souza Cabral, Oneide Pereira e Waldemi Batista Santos.

II – Intime-se o réu.

III – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus superiores 

hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º)

IV – Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 653423 Nr: 2999-52.2017.811.0064

 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): DEUZILENE FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - OAB:7474

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. 2.1. Da preliminar de justa causa. (...) 

3. Dispositivo. I – Afasto a preliminar arguida pela defesa (fls. 72/80), 

pelos motivos acima mencionados. II - RECEBO a denúncia, pois presentes 

indícios de autoria e materialidade. III – Considerando que as alegações da 

defesa não detêm condições de levar a absolvição sumária nos termos do 

art. 397 do Código de Processo Penal ou demonstram ser desnecessária a 

instrução criminal, designo para o dia 03 de dezembro de 2018, às 

16h40min horas (MT), audiência de instrução e julgamento. IV – 

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas, a ré e restando autorizada a 

expedição de missivas. V – Intime-se a defesa e o Ministério Público 

quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 607071 Nr: 4905-53.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LIMA SANTANA, REGINALDO 

LIMA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foram denunciados Alexandre 

Lima Santana e Reginaldo Lima Santana, pelas práticas, em tese, do artigo 

33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 12, caput e artigo 16 da Lei 10.826/03, 

ocorrido em 19.04.2012. Devidamente notificados, por meio da Defensoria 

Pública, foram apresentados a defesa preliminar dos acusados às fls. 107 

e 140. No termo de audiência de instrução e julgamento, foi designada 

audiência de continuação, devido o não comparecimento das testemunhas 

arroladas Gabriel, Leme Silva e Mendes (fl. 159), destarte, ante a 

transferência de comarca do policial militar Leme Silva, foi expedida carta 

precatória juntamente com seu cumprimento às fls. 118v/119, na 

sequência, no termo de audiência de instrução e julgamento, foi encerrada 

a instrução criminal e vista dos autos para as partes apresentarem suas 

alegações finais (fl. 121). Ademais, com vistas dos autos o Ministério 

Público pugnou pela requisição das testemunhas Mendes e Gabriel. É o 

relatório.

 Compulsando detidamente os autos em epígrafe, observo que o Ministério 

Público arrolou suas testemunhas, sendo elas Gabriel, Leme Silva e 

Mendes, conforme fls. 06/08, foram devidamente requisitados, de acordo 

com às fls. 165, 187 e 204 e não compareceram, outrossim, no termo de 

audiência (fl. 121), não houve insistência por parte do Parquet nas oitivas 

das testemunhas supracitadas vista disso, teve oportunidade.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Chamo o feito à ordem e determino a reabertura da instrução criminal 

para a realização de audiência de continuação, desse modo, designo para 

o dia 08 de novembro de 2018, às 13h20min, para que sejam inquiridas as 

testemunhas Gabriel Francisco Teixeira de Oliveira e Mendes.

 II – Diante da não manifestação ministerial, com relação ao policial militar 

Leme Silva, declaro precluso a pretensão da oitiva da testemunha citada.

 III – Intimem-se e requisitem-se a testemunha e os réus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 620190 Nr: 3343-38.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foram denunciados João Carlos 

Cardoso de Novais e Lucas Lopes, como incurso no artigo 33, caput, e 

artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, ocorrido 

em 09 de abril de 2014. Destarte, os acusados foram devidamente 
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notificados, fls. 74, em seguida, os acusados, por meio de advogado 

constituído, apresentaram suas defesas preliminares, fls. 72/73 e 75/76. A 

denúncia foi recebida em 24 de setembro de 2014, fl. 78. Outrossim, foi 

apresentado a certidão de óbito do acusado João Carlos, fl. 90. Ademais, 

houve reiteradas designações de audiências, conforme fls. 100, 122, 134, 

137, 140, 142, 152 e 157, restando-as infrutíferas e por fim, foi extinta a 

punibilidade do acusado João Carlos, com fulcro no artigo 107, inciso I, do 

Código Penal, fl. 157. É o relatório.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Designo para o dia 29 de novembro de 2018, às 15h10min, para 

realização de audiência de instrução e julgamento.

II – Intime-se o réu.

III – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus superiores 

hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º)

IV – Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 631867 Nr: 3895-66.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA MARA DE JESUS MACHADO, 

EDILSON JÚNIOR ORTEGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foram denunciados Jefferson 

Rodrigues de Souza, Sérgio Henrique Lopes da Silva, Edilson Júnior 

Ortega da Silva e Cláudia Mara de Jesus Machado, pelas práticas, em tese 

dos dispostos nos artigos 33, caput, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 

11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 c/c artigo 69 do Código 

Penal, ocorrido em 15.05.2015. Por meio de advogada constituída, os 

acusados Cláudia, Jefferson e Sérgio, apresentaram suas defesas 

prévias (fls. 101/105), em seguida, também por advogada constituída, o 

acusado Edilson apresentou sua defesa preliminar (fls. 113/116).

 Outrossim, a denúncia foi recebida em face dos acusados Cláudia e 

Edilson e rejeitada em face Jefferson e Sérgio (fls. 138/143). Às fls. 

212/214, os acusados Sérgio e Jefferson foram absolvidos na sentença 

prolatados pelo juízo da 2ª Vara Criminal, desta Comarca, em relação ao 

crime de roubo, como também extraídas cópias de documentos 

encartadas, neste processo, com relação ao crime de posse irregular de 

arma de fogo, em desfavor da acusada Cláudia. Ademais, com vistas dos 

autos, o Ministério Público pugnou pela citação por edital em face da 

acusada Cláudia e a citação pessoal do acusado Edilson. É o relatório.

 Diante do exposto,

 Decido:

I – Cite-se a ré Cláudia Mara de Jesus Machado, via edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, observando o disposto no art. 361 do CPP.

II – Designo para o dia 29 de novembro de 2018, às 16h00min, para 

realização de audiência de instrução e julgamento.

III – Intime-se o réu Edilson, no endereço indicado na cota ministerial (fl. 

217).

IV – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus superiores 

hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º)

V – Intimem-se as defesas e o Ministério Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 634770 Nr: 6023-59.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON SANTOS SANTANA, DEIVE SANTOS 

SANTANA, A SOCIEDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Trata-se de ação penal meio da qual foram denunciados Deive Santos 

Santana e Ramon Santos Santana, pelas práticas, em tese, dos dispostos 

no artigo 33, caput, e 33, § 1°, ambos da lei 11.343/06, na forma do 

concurso formal de delitos (artigo 70 do Código Penal), ocorrido em 16 de 

julho de 2015. Destarte, o acusado Deive foi devidamente notificado, fl. 60, 

e por meio de advogado constituído, apresentou sua defesa preliminar, fls. 

70/71. À fl. 74, os acusados Ramon e Deive foram intimados e na 

sequência, a Defensoria Pública, apresentou em face dos acusados, a 

defesa preliminar, fls. 75/80. Ademais, a denúncia foi recebida em 26 de 

outubro de 2017, fls. 96/98. É o relatório.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Designo para o dia 03 de dezembro de 2018, às 15h00min, para 

realização de audiência de instrução e julgamento.

II – Intimem-se e requisitem-se os réus.

III – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus superiores 

hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º)

IV – Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665369 Nr: 13680-81.2017.811.0064

 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): WALBER DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório. (...) 2. Do recebimento a denúncia. Para o recebimento da 

exordial acusatória basta a presença de indícios de materialidade e 

autoria. Tais indícios não precisam ser robustos como os necessários à 

decretação da prisão preventiva, tampouco necessita da prova basal, 

elemento da condenação. Pois bem, no caso em apreciação, tenho que a 

denúncia narra com perfeição à possível ocorrência de delito de tráfico, 

apresentando indícios da autoria imputada ao denunciado, em especial 

pelo contido no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e 

depoimento das testemunhas. Além do mais, o denunciado foi preso em 

flagrante delito, qual tem o significado de ação evidente, incontestável, 

vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa 

leva crer, em tese, ter cometido o ato delituoso lhe imputado. Por sua vez, 

a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do boletim de 

ocorrência, fls. 17/19, termos de depoimentos, fls. 09/10, 11 e 12, termo 

de exibição e apreensão, fl. 29, laudo pericial preliminar, fls. 42/45, este 

último comprovando que as substâncias apreendidas apontaram resultado 

positivo para a presença de maconha. Assim presente as condições da 

ação e os pressupostos de procedibilidade. 3. Dispositivo. I – RECEBO a 

denúncia, pois presentes indícios de autoria e materialidade. II – Designo 

para o dia 08 de novembro de 2018, às 16h00min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento. III – Intime-se o réu. IV – Intimem-se as 

testemunhas, requisitando-os aos seus superiores hierárquicos (CPP, art. 

221, § 2º) V – Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta 

decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 619795 Nr: 2922-48.2014.811.0064

 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): DEYVERSON BRITO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT

 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado Deyverson Brito 

da Silva Pereira, pela prática, em tese dos crimes dispostos nos artigos 

33, caput, e artigo 34, caput, ambos da Lei 11.343/06, artigo 12, caput, 

artigo 13, caput, estes da Lei 10.826/03 e artigo 244-B, da Lei 8.069/90. A 

denúncia foi recebida em 10.07.2015 (fl. 61), na sequência, o acusado foi 

devidamente citado à fl. 64 e notificado à fl. 68. Destarte, por meio de 

advogado constituído foi apresentado sua defesa prévia (fls. 78/79). Em 

audiência de instrução e julgamento, abriu-se vista para o Ministério 

Público manifestar-se sobre as testemunhas arroladas Nelson e 

Bartolomei, em seguida, foram apresentadas seus respectivas lotações 

(fls. 115/116). É o relatório.

 Diante do exposto,

 Decido:

I - Designo para o dia 29 de novembro de 2018, às 14h15min, para 

realização de audiência de instrução e julgamento.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 516 de 656



II – Expeçam-se cartas precatórias às Comarcas de Campo Novo dos 

Parecis/MT e Planalto da Serra/MT, com as finalidades de oitivar as 

testemunhas Bruno Bartolomei Silva e Nelson de Castro Alves, nos 

endereços indicados às fls. 115/116, respectivamente.

 III – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos seus superiores 

hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º).

IV - Intime-se ao Ministério Público quanto a esta decisão.

V – Notifique-se pessoalmente ao réu, momento em que deverá informar 

os dados de seu novo defensor constituído. Restando inerte o réu, nomeio 

o membro da Defensoria Pública para defesa do réu, devendo ser 

devidamente intimado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670790 Nr: 3216-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN HENRIQUE BORGES DE ARRUDA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 I – Designo para o dia 26 de setembro de 2018, às 13h20min (MT), para 

realização do interrogatório do réu.

 II – Intime-se as partes e requisite-se o réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616462 Nr: 7158-77.2013.811.0064

 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): ALAN SILVA MATEUS, LEONARDO FONSECA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 I – Notifique o réu Leonardo Fonseca Silva, via edital, para, em 10 (dez) 

dias, apresentar defesa preliminar.

II – Decorrido o prazo e, sem apresentação de defesa, nomeia membro da 

Defensoria Pública local para apresentação de defesa.

III – Após apresentar a defesa, volte-me para deliberar quanto ao seu 

recebimento e a aplicação do artigo 366 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670790 Nr: 3216-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN HENRIQUE BORGES DE ARRUDA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Intimação da advogada, Dra. ERIKA MORAES DE LIMA, da designação da 

audiencia para o dia 26/09/2018 as 13:20 horas.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 624393 Nr: 6968-80.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:19.363-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:19.363-MT, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT, 

RENATO SAITO - OAB:OAB/MT 13392

 Código: 624393

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de JUCIAN JHEISON FERREIRA DE OLANDA, 

já qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos descritos nos 

Artigos 217-A, caput c/c 226, inciso II, todos do Código Penal, em 

concurso com o Artigo 1°, inciso VI, da Lei 8.072/90, com observância ao 

disposto na Lei nº 11.340/2006.

Narra a denúncia que, no dia 14/03/2014, por volta das 12h00min, em via 

pública, neste munícipio e Comarca de Rondonópolis/MT, o acusado, e, 

situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticou ato 

libidinoso com a vítima Steffany Dayanny Rodrigues Souza, sua sobrinha 

que à época dos fatos, contava com apenas 08 (oito) anos de idade 

(certidão de nascimento às fls. 15).

De acordo com o que restou apurado, o indiciado mantinha relacionamento 

amoroso com característica de união estável com Mariana Domingues 

Santana, tia materna da vítima, por aproximadamente 02 (dois) anos, 

advindo desta relação um filho.

Revelam os autos, que na data e horário mencionados, a vítima precisava 

dirigir-se ao CEADAS para realizar um exame, sendo que a tia da criança 

pediu para que o mesmo a levasse.

Consta que, durante o trajeto, enquanto ele pilotava a motocicleta, praticou 

ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima, retirando a mão da 

petiz da sua cintura e colocando-o sobre o seu órgão genital.

Ato contínuo, a vítima retirou sua mão, entretanto, o indiciado a segurou, 

fazendo com que ela pegasse em seu pênis, tocando-o indiretamente.

Infere-se dos autos, que a tia da mesma lhe esperava no local agendado 

para a realização do exame e, percebeu que o companheiro estava com o 

pênis ereto quando chegou ao local.

Interrogado, o denunciado negou os fatos perante a autoridade policial 

(fls. 29/30).

A denúncia foi devidamente recebida em 14/04/2015 (fls. 43).

 O acusado foi devidamente citado em 24/04/2015 (fls. 48/49), tendo 

apresentado a resposta à acusação às fls. 71/72.

Ato contínuo realizou-se a audiência de instrução e julgamento em 

21/11/2017, oportunidade em que foram colhidas as declarações da vítima, 

de uma testemunha e realizado o interrogatório do indiciado. As partes 

desistiram da oitiva da testemunha Marina Domingues Santana.

Os debates orais foram convertidos em memoriais escritos (fls. 84/87 e 

mídia de fls. 88).

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça apresentou 

alegações finais às fls. 107/113, pugnando, em suma, pela 

desclassificação do delito descrito no Artigo 217-A c/c Artigo 226, II, do 

Código Penal, para o Artigo 61 do Decreto Lei nº 3.688/41 e para os 

Artigos 61, inciso II, alíneas ‘f’ e ‘h’ e 71 do Código Penal e, ainda, a 

condenação no ressarcimento material e moral pelos danos causados no 

valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

A combativa defesa, por sua vez, apresentou os memoriais às fls. 

101/104, requerendo, em síntese, a absolvição de denunciado dos delitos 

a ele imputados na denúncia.

É relatório. Passo a decidir.

 Como frisado, versam os presentes autos sobre AÇÃO PENAL movida 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra JUCIAN JHEISON FERREIRA 

DE OLANDA devidamente qualificado nos autos, pela prática dos crimes 

descritos nos Artigos 217-A, caput c/c 226, inciso II, todos do Código 

Penal, em concurso com o Artigo 1°, inciso VI, da Lei 8.072/90, com 

observância ao disposto na Lei nº 11.340/2006, contra vítima Steffany 

Daianny Rodrigues Souza.

O delito em comento traz no seu dispositivo legal a seguinte redação, “in 

verbis”:

 “Artigo 217-A. CP – Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso 

com menor de 14 (catorze) anos” Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 

(quinze) anos.

 Desta forma, verifica-se que o crime de estupro de vulnerável, 

procede-se mediante Ação Penal Pública Incondicionada se a vítima é 

menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável, conforme dispõe o 

Artigo 225, parágrafo único, do CP, “verbis”:

“Art. 225 – Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, 

procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação.

Parágrafo único – Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública 

incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa 
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vulnerável.”

Nesse sentido, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci defende a 

imprescindibilidade da representação da vítima, “in verbis”:

 “(...) 1. Torna-se regra, a partir da edição da Lei 12.015/2009, ser a 

iniciativa da ação penal, nos crimes contra a liberdade sexual e nos delitos 

sexuais contra vulnerável, do Ministério Público. [...] Envolvendo o menor 

de 18 anos ou pessoas vulneráveis a ação é pública incondicionada. 

Nota-se, portanto, que os delitos previstos no Capitulo II são de ação 

pública incondicionada (...) (Nucci, Guilherme de Souza. Código de 

Processo Penal comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2013, página 1001)” grifos nosso.

 Assim, contando a vítima com menos de 18 (dezoito) anos de idade, a 

Ação Penal é Pública Incondicionada, nos termos do Artigo 225, parágrafo 

único, do Código Penal, detendo, portanto, o Ministério Público Estadual a 

necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Portanto, não havendo nulidades a serem sanadas e feitas as 

considerações acima sobre o direito em tese aplicável à espécie, está 

pronto para a análise do mérito da presente Ação Penal.

Na hipótese dos autos, é possível admitir-se haver prova da materialidade, 

haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, corroborados 

pelos depoimentos/declarações colhidos em sede extrajudicial como em 

Juízo.

No que pertine à autoria delitiva, observo que está plenamente 

comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

A vítima Steffany Daianny Rodrigues Souza declarou o seguinte em Juízo 

(termo de depoimento fls. 85 e mídia fls. 88): “in verbis”:

“(...) Que Jucian era seu tio (...); Ele era casado com minha tia, irmã da 

minha mãe (...); Que contei para minha avó (...); Que eu tinha que fazer um 

rx no hospital e meu tio levou primeiro minha tia e meu primo que era 

pequeno, na moto, e depois ele voltou para me buscar. Quase chegando 

ele colocou minha mão no pênis dele e a minha tia viu também. Ela ficou 

brava com ele e ela falou que ia contar para minha avó e ela falou para 

mim não contar que ela já ia contar né e aí eu esperei (...); A minha vó 

ficou perguntando o que estava acontecendo comigo porque eu estava 

muito nervosa e eu falei para ela o que aconteceu e ela disse que ia 

esperar minha tia falar com ela, e depois de 08 (oito) dias ela foi falar com 

ela (...); Que foi a única vez que ele fez isso (...); Que eu estava na 

garupa da moto dele (...); Que primeiro estava segurando aqui atrás (na 

garupa ); Ele colocou minha mão no pênis dele e eu vi que estava meio 

estranho e tirei a mão (...); Que ele abriu a bermuda (...); Que ele colocou 

minha mão por cima da bermuda (...) Que eu estava abraçada nele, ele 

estava segurando a moto com uma mão e ele com a outra mão colocou 

minha mão no pênis dele (...); Que quando estava chegando (no hospital) 

ele colocou minha mão de novo e aí minha tia viu e brigou com ele (...); Que 

lá no hospital ela perguntou o que tinha acontecido e eu falei para ela e 

depois falei para minha avó (...); Que ele tirou o pênis para fora da 

bermuda (...); Que o pênis dele estava ereto (...); Que ele nunca havia 

feito nada (...)”(sic).

Foi ouvida, ao ser inquirida em Juízo, declarou o seguinte (termo de 

depoimento fls. 111 e mídia fls. 113): “in verbis”:

“(...) Que é avó de Stefanny (...); Que deixei ela com Marina, minha filha, 

pra ela levar ela. Que ela fica com Eliane, minha filha mais velha enquanto 

trabalho, mas a Eliane não podia levar a Steffany para fazer o Rx do 

joelho, aí pedi para Marina levar (...); Que quando foi a tarde que eu 

cheguei (...) Que tinha saído para trabalhar (...); Que eu cheguei para 

pegar ela e ficava um pouco conversando com minha filha e a Stefanny 

ficava falando: “vamos vovó, vamos! Eu falava para ela ficar calma que já 

íamos (...); Que quando chegamos da casa da tia, ela abraçou minha 

perna e disse: “Vovó, aconteceu uma coisa muito ruim comigo hoje” (...); 

Que ela disse: “Vovó, o meu tio Jucian pegou minha mão e colocou em 

cima do pênis dele” (...); Que eu fiquei sem chão (...); Que ela falava para 

eu não contar para a polícia (...); Que ela disse que a tia Marina ia resolver 

isso, e eu esperei (...); Que minha filha adoeceu e nisso não falei nada 

para ele, nem denunciei para a polícia (...) (sic).

Consigno que foi realizado o interrogatório do acusado, conforme se extrai 

do termo de comparecimento de fls. 87 e mídia audiovisual de fls. 88, 

entretanto, ele apenas negou os fatos narrados.

Consigno, ainda, que a negativa do acusado encontra-se isolada nos 

autos, sobretudo, porque tais alegações não foram amparadas por outros 

meios de prova, tampouco, o acusado trouxe testemunhas para 

corroborar suas alegações.

 Em meu sentir, o acusado não trouxe em seu depoimento nenhuma prova, 

ainda que insignificante e que fosse suficiente para afastar a robustez e o 

alto teor de veracidade contidos no depoimento da vítima que, pela sua 

absoluta coerência e, principalmente pela inocência, própria de sua idade, 

ela não seria capaz de criar os fatos retratados em todos os momentos 

em que foi ouvida.

Dessa forma, diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas 

arroladas, ficou amplamente demonstrado que o acusado praticou os atos 

narrados na exordial acusatória.

De outra banda, considerados os depoimentos prestados em Juízo ficou 

amplamente comprovada a prática da contravenção penal descrita no 

Artigo 61 da Lei de Contravenções Penais.

Assim, existem diferenças entre o crime de estupro de vulnerável e a 

contravenção penal de importunar alguém, em lugar público ou acessível 

ao público, de modo ofensivo ao pudor.

 Nesse sentido, verifica-se que, uma vez exteriorizada a violência ou a 

ameaça, mas não se concretizando a sua intenção de manter conjunção 

carnal ou a praticar ato libidinoso forçado com a vítima, a conduta 

praticada deixa de constituir estupro para enquadrar-se como 

contravenção penal descrita no Artigo 61 da Lei de Contravenções 

Penais.

 Outrossim, merece registro que nem todas os atos atentatórios ao pudor 

caracterizam a prática do crime de estupro, tendo em vista que a 

diferença fundamental está na forma de agir do acusado, pois o crime só 

se consuma com a prática de um ato.

 Ademais, não há que se questionar que os atos praticados pelo acusado, 

embora sejam ofensivos aos sentimentos de pudor, sobretudo, de uma 

criança em formação, contudo, não constituem atos libidinosos e assim 

não caracterizam o crime de estupro de vulnerável descrito na denúncia.

 Em meu sentir, os atos praticados pelos acusado enquadram-se 

perfeitamente no Artigo 61 da Lei de Contravenções Penais.

 Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Mato Grosso, 

dispõe o seguinte: “in verbis”:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL 

MEDIANTE FRAUDE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE 

NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA AO 

PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – TESE REJEITADA – REGRA 

PRINCIPIOLÓGICA RELATIVIZADA – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS PAS DE 

NULLITÉ SANS GRIEF E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

PRECONIZADO NO ART. 5º, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 2. 

MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR AUSÊNCIA 

DE PROVAS ROBUSTAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO E, 

SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS 

DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – SENTENÇA 

REFORMADA EX OFFICIO – NECESSIDADE DE SE DAR A CORRETA 

DEFINIÇÃO JURÍDICA PARA OS FATOS – 2.1. EXORDIAL ACUSATÓRIA 

QUE NÃO DESCREVE FRAUDE ALGUMA OU CONDUTA EQUIVALENTE 

PARA CONFIGURAR O CRIME DO ART. 215 DO CÓDIGO PENAL PELO 

QUAL O RECORRENTE RESTOU CONDENADO – INEXISTÊNCIA, TAMBÉM, 

DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PARA CARACTERIZAR O DELITO DE 

ESTUPRO (ART. 213 DO CÓDIGO PENAL) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

CORRELAÇÃO – 2.2. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 

ILÍCITO TIPIFICADO NO ART. 217-A – REFORMATIO IN PEJUS E 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPEDEM QUE O SONO 

LEVE SEJA CONSIDERADO CAUSA DE VULNERABILIDADE DA OFENDIDA 

– 2.3. FATOS QUE SE SUBSUMEM A CONTRAVENÇÃO PENAL DE 

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 

3.688/41 – SUPOSTA INTENÇÃO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA NÃO 

EVIDENCIADA – TOQUES RELATIVAMENTE BREVES E SUPERFICIAIS – 

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO INSCULPIDO NO ART. 215 DO CÓDIGO 

PENAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DESCRITA NO ART. 65 DO 

DECRETO-LEI N. 3.688/41 – 3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

CONSTATADA PELA PENA IN ABSTRATO DA REFERIDA 

CONTRAVENÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI DO CÓDIGO 

PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE 

SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – 4. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, 

OPERADA A EMENDATIO LIBELI, DE OFÍCIO, PARA DESCLASSIFICAR O 

CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE PARA A 

CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRAQUILIDADE, COM 

POSTERIOR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, RESULTANDO 
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PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS. 1. A remoção 

do juiz que fez a instrução, para assumir outra vara, consubstancia 

situação que excepciona os rigores do princípio da identidade física do juiz 

e possibilita a prolação da sentença por outro magistrado, pois, além de 

racional e justificável, essa relativização é correta porque somente se 

reconhece uma nulidade quando há prejuízo, situação não configurada na 

hipótese vertente. Ademais, a exceção é importante para resguardar o 

princípio da duração razoável do processo insculpido no art. 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal. 2. Se os fatos narrados na denúncia não se 

amoldam ao tipo penal pelo qual restou condenado o recorrente, é 

imprescindível dar-lhes a correta definição jurídica, ainda que ex officio e 

em exame de recurso exclusivo da defesa, desde que tal medida não 

importe em violação ao princípio da non reformatio in pejus consagrado no 

art. 617 do Código de Processo Penal. 2.1. Não descrevendo, a exordial 

acusatória, a prática de fraude alguma ou conduta equivalente para 

perpetrar o ilícito, configura violação ao princípio da correlação a 

mantença da condenação do recorrente pelo cometimento do delito 

insculpido no art. 215 do Código Penal, sem contar que, pelo mesmo 

motivo, afigura-se igualmente descabido condená-lo pelo crime de estupro 

capitulado na prefacial (art. 213 do Código Penal), considerando que a 

denúncia, também, não narra o eventual emprego de violência ou grave 

ameaça na conduta do agente. 2.2. É inviável desclassificar o crime 

insculpido no art. 215 do Código Penal para o crime de estupro de 

vulnerável (art. 217-A do Código Penal) em análise de recurso exclusivo 

da defesa, porque tal medida configura inegável reformatio in pejus, 

mesmo que seja mantida a pena aplicada ao recorrente na sentença. Tal 

assertiva se impõe, porque o crime de estupro de vulnerável é hediondo e 

as consequências de uma condenação por tal delito repercutem, inclusive, 

na fase da execução da pena e pioram sobremaneira a situação do 

apelante, sem contar que as circunstâncias do caso concreto não 

permitem considerar o sono leve como causa de vulnerabilidade da vítima, 

que estava no perfeito gozo de suas capacidades mentais e era maior de 

14 (quatorze) anos. 2.3. Tendo em vista que a descrição dos fatos contida 

na denúncia, remetem à prática de ato inconveniente em tese provocado 

pelo recorrente, que teria, propositadamente e por motivo reprovável, 

ocasionado aborrecimento e incômodo à vítima que estava dormindo, com 

o objetivo de lhe perturbar a tranquilidade, é de rigor a desclassificação do 

crime de violação sexual mediante fraude para a Contravenção Penal 

descrita no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41. 3. A prescrição do jus 

puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença, regula-se pela 

pena máxima cominada ao delito em apuração. Assim, decorrido o lapso 

prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação do édito 

condenatório, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou 

interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado é medida que se impõe. 4. Preliminar rejeitada. No mérito, operada a 

emendatio libelli, de ofício, para desclassificar o crime de violação sexual 

mediante fraude para a contravenção penal descrita no art. 65 do 

Decreto-Lei n. 3.688/41, impondo-se, na sequência, reconhecer a 

prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena máxima 

cominada abstratamente à referida contravenção e declarar prejudicada a 

análise das demais teses deduzidas neste recurso. (Ap 92075/2016, DES. 

LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A – 

LAUDO PERICIAL NÃO INDICOU LESÃO FÍSICA NA VÍTIMA – 

CONDENAÇÃO CONSUBSTANCIADA NA PALAVRA DA VÍTIMA – 

GENITORA DA VÍTIMA QUE TERIA A INDUZIDA A INVENTAR A SUPOSTA 

VIOLÊNCIA SEXUAL – TESTEMUNHAS COMPROVAM BOA CONDUTA DO 

GENITOR – CRIANÇA NA AUSÊNCIA DOS CUIDADOS PATERNOS NA 

ÉPOCA DOS FATOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO 

DA TRANQUILIDADE – RECURSO PROVIDO. O Estudo Psicossocial, 

realizado durante a instrução processual, não atesta a existência da 

suposta violência sexual, diante da utilização de expressões 

inconclusivas, tais como “parece-nos” e “indicativos”. A responsabilização 

penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, 

juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. “Se o juiz não 

possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder 

indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a 

absolvição.” (Guilherme de Souza Nucci - Código de Processo Penal 

Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689). “Não 

havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a 

ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências 

acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de 

dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em 

atenção ao princípio do in dubio pro reo.” (TJMT, Apelação Criminal nº 

155056/2012) (Ap 155088/2012, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 

03/12/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO TENTADO – 

CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – I. APELO DEFENSIVO – 

PEDIDO ABSOLUTÓRIO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – 

IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA CONSUBSTANCIADA NO 

DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – FATO QUE NÃO DEIXA 

VESTÍGIOS – II. APELO ALTERNATIVO OBJETIVANDO A 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO DECRETO-LEI 

N. 3.688/41 – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A 

SANÇÃO IMPOSTA E A CONDUTA PERPETRADA – PROVIMENTO PARCIAL 

– III. DE OFÍCIO RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL - EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES. I- O pleito 

absolutório é improcedente diante da prova de materialidade e autoria 

fulcrada no depoimento seguro da vítima, corroborada por outros 

elementos constantes dos autos. II- A desclassificação da conduta do 

crime de estupro tentado, para a contravenção penal Decreto-lei n. 

3.688/41, é medida que se impõe quando demonstrada a 

desproporcionalidade da pena infligida aos atos perpetrados, que não 

resultarem maior gravidade e nem se revestirem da lascívia 

caracterizadora do delito mais grave. III- A pena aplicável a contravenção 

supra é exclusivamente de multa, cujo prazo prescricional é de dois anos, 

conforme artigo 114, I, do Código Penal, considerando que o lapso 

temporal percorrido entre a data da publicação da sentença, (06/11/2007), 

do trânsito em julgado para acusação (19/11/2007) e a presente, 

mostra-se superior a 02 (dois) anos, reconheço de ofício, o perecimento 

do direito de punir do Estado. (Ap 131569/2008, DR. RONDON BASSIL 

DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2012, 

Publicado no DJE 09/11/2012) (sic) (grifos nossos)

Além disso, deve-se ser observado o princípio da proporcionalidade, 

tendo em vista que a conduta praticada pelo acusado amolda-se no Artigo 

61 do Decreto-Lei nº 3.688/41, porque importunou, incomodou e perturbou 

a vítima de modo ofensivo ao pudor dela, de forma vergonhosa, indecente 

e constrangedora para os bons costumes da vítima.

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais do Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça, DESCLASSIFICO o crime de 

estupro de vulnerável (Artigo 217-A, do Código Penal) para a 

contravenção penal de importunar alguém, em lugar público ou acessível 

ao público, de modo ofensivo ao pudor (Artigo 61 do Decreto Lei nº 3.688, 

de 3 de outubro de 1941).

 Todavia, diante da desclassificação operada, no caso vertente 

verifica-se que é o caso de reconhecimento da prescrição da pretensão 

punitiva do Estado quanto a contravenção penal descrita no Artigo 61 da 

Lei de Contravenções Penais.

 Isso porque o Artigo 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade 

extingue-se, dentre outros casos, pela prescrição.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 

14/04/2015 (fls. 43).

 Ocorre que, levando-se em consideração a(s) pena(s) máxima(s) 

cominada(s) ao(s) tipo(s) legal(is) impingido(s) ao réu, conforme 

asseverado acima, conclui-se que, de acordo com a redação do Artigo 

109, inciso VI, do Código Penal, prescreve tal delito, em 03 (três) anos, 

lembrando-se que a pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena 

privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente 

cominada, nos termos do Artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Diante disso, considerando que já transcorreu lapso temporal superior a 

esse entre a data do recebimento da denúncia até a presente data, da 

inexistência da ocorrência de qualquer outra causa interruptiva da 

prescrição neste feito, da não inclusão do(s) delito(s) imputado(s) ao réu 

dentre aqueles denominados imprescritíveis (artigo 5º, inciso XLIV, da 

Constituição Federal), forçoso o reconhecimento da ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, deve-se 

decretar a extinção da punibilidade estatal.

POSTO ISTO, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 

109, inciso VI e Artigo 114, inciso II, todos do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face do réu JUCIAN JHEISON 

FERREIRA DE OLANDA em razão de ter ocorrido a prescrição da 
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pretensão punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) 

atribuído(s) neste feito, observada a desclassificação anteriormente 

operada.

Outrossim, deixo de condenar o acusado ao ressarcimento material e 

moral pelos danos causados, tendo em vista a presente sentença de 

extinção.

 Isento o acusado do pagamento das custas processuais, diante da 

presente sentença.

 Intime-se a vítima, por intermédio de sua representante legal, do conteúdo 

da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do 

Código de Processo Penal.

 Notifique-se o acusado e seu advogado 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 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.: 670879 Nr: 3302-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Código: 670879

Vistos etc.

 Inicialmente, defiro a cota ministerial de fls. 260, parte final.

Dessa forma, postergo a análise do pedido de prisão conversão de prisão 

preventiva em prisão domiciliar para após das informações do 

estabelecimento prisional.

 Por fim, considerando a audiência aprazada para o dia 29/08/2018, às 

08h30min, certifique-se Sra. Gestora Judicial se o acusado foi intimado 

acerca da solenidade.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667207 Nr: 250-28.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PIMENTEL 

ALMEIDA - OAB:21022, Karoline Pimentel Almeida - OAB:19.878 MT

 Processo nº 250-28.2018.811.0064 (Código 667207)

Vistos etc.

DETERMINO que a Equipe Multidisciplinar deste Juízo realize visita 

domiciliar na casa da requerente e do requerido, devendo elaborar 

relatório detalhado da situação vivenciada pelas partes e os menores 

Heitor Bispo dos Santos e Flávia Bispo dos Santos.

Com a juntada dos relatórios, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público 

para manifestação (Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).

 Após, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 24 de agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639432 Nr: 1079-77.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisiane Moraes Portela - 

OAB:18.698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18.261/0, NYEMAIER MATOS DA SILVA - 

OAB:19.869/0

 Processo: nº 1079-77.2016.811.0064 – Código 639432.

 Vistos etc.

Recebo o presente Cumprimento de Sentença nos termos do Artigo 536 do 

Código de Processo Civil.

 Assim, processem-se os autos em segredo de justiça (Artigo 189, II, do 

CPC), com as cautelas e anotações de praxe.

Por conseguinte, proceda-se a conversão do processo de conhecimento 

em execução de sentença.

 Desta forma, levando-se em consideração o noticiado no petitório de fls. 

176/177 determino a imediata intimação do executado, para que cumpra, 

na íntegra, a sentença prolatada nos autos da ação de conhecimento de 

onde é oriundo o título executivo judicial que embasa a presente 

execução, sob as penas da Lei, isso no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o decurso do prazo acima mencionado, certifique-se a Sra. Gestora 

acerca do tempestivo cumprimento da obrigação ou apresentação de 

eventual impugnação, em seguida, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, formule seus requerimentos.

Outrossim, DEFIRO o pleito da parte exequente, a fim de que se proceda 

avaliação judicial das benfeitorias feitas no imóvel residencial descrito às 

fls. 19/28.

 Dessa forma, nomeio o Oficial Avaliador desta Comarca para os devidos 

fins.

Ato contínuo, sobre o Laudo, manifestem-se as partes.

 Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público (Artigo 178, II, do Código de 

Processo Civil).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662471 Nr: 11000-26.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Paião - OAB:18145 A 

OAB/MT

 Processo nº 110000-26.2017.811.0064 (Código 662471)

Vistos etc.

Considerando a certidão de fl. 90, abra-se vista às partes, a fim de que 

informem o endereço atualizado da Imobiliária Santa Fé, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se estes autos, com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 520 de 656



as baixas necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 de agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662472 Nr: 11001-11.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A

 Processo nº 11001-11.2017.811.0064 (Código 662472)

Vistos etc.

Considerando a certidão de fl. 90, abra-se vista às partes, a fim de que 

informem o endereço atualizado da Imobiliária Santa Fé, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se estes autos, com 

as baixas necessárias.

Expeça-se o necessário.

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.: 625268 Nr: 7559-42.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado JONATAN 

OLIVEIRA DOS SANTOS como incurso no Artigo 250, parágrafo 1º, inciso 

II, “a” c/c Artigo 14, II, ambos do Código Penal. Outrossim, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE ESTATAL, em relação ao crime descrito no Artigo 147 do 

Código Penal, o que faço com fulcro no Artigo 107, inciso IV, primeira 

figura, Artigo 109, inciso VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro 

e, ainda, Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, em razão de ter 

ocorrido à prescrição da pretensão punitiva estatal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637189 Nr: 8058-89.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA DE OLIVEIRA 

PAIVA - OAB:15991

 Código: 637189

Vistos etc.

 Ante o teor da cota ministerial de fls. 92, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27/11/2018, às 17h10min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 652068 Nr: 1641-52.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 652068

Vistos etc.

 Considerando que o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima (fls. 49), 

dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para que manifeste o que 

entender de direito.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638800 Nr: 574-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON HONORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT, BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - OAB:18396, Soila 

Jordana Pereira - OAB:21780/O

 Código: 638800

Vistos etc.

 Ante o teor da cota ministerial de fls. 55, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04/07/2019, às 14h.

Sem prejuízo, defiro o requerimento de fls. 53.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 669036 Nr: 1747-77.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ELVIS GALVÃO MACHADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:OAB/MT 18.199

 Visto que, a requerida carreou ao processo comprovante da sua 

impossibilidade de comparecer a audiência designada, por esses motivos, 

acolho a justificativa da parte requerida e, por consequência INDEFIRO o 

pedido de fl. 106. Ademais, observo que o feito está em ordem, pois não 

vislumbro a existência de nulidades a declarar ou irregularidades para 

sanar, razão pela qual declaro saneado o processo.Entendo prudente a 

realização de audiência de instrução e julgamento, inclusive pertinente a 

prova oral (Artigo 357,V do CPC).Portanto, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 09/04/2019 às 14h30min.Fixo como ponto 

controvertido da demanda, sem prejuízo de outros tópicos que poderão 

ser formulados no decorrer da instrução; 1) constituição do patrimônio na 

constância do relacionamento e partilha dos bens; 2) dividas contraídas 

pelo casal no período que perdurou a união e sua respectiva 

divisão.Sendo assim INTIMEM-SE as partes e seus procuradores para 

comparecerem a audiência designada. No mandado de intimação das 

partes deverá constar que a ausência das mesmas, ou se presentes não 

quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do Artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil.No mais, saliento 
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que compete ao patrono da parte interessada informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, com pelo menos 03 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação do Juízo (Artigo 455, caput e §1º, do Código 

de Processo Civil).Às providências.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651407 Nr: 1048-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 Código: 651407

Vistos etc.

 Ante o teor da cota ministerial de fls. 145, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 04/07/2019, às 16h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se, observando-se o endereço fornecido às fls. 145.

Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 324250 Nr: 2395-72.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, COHDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAREZ RANGEL DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:18.207/E, MARIA NÚBIA PANIAGO PEREIRA - 

OAB:5780-A, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:10.094, Shirlei Mesquita Sandin - 

OAB:5.257

 Código: 324250

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

de Erico Gundim de Morais, devidamente qualificado nos autos, 

imputando-lhe a(s) prática(s) da(s) conduta(s) típica(s) prevista(s) no(s) 

Artigo(s) 217-A, c/c Artigo 226, inciso II, na forma do Artigo 71, todos do 

Código Penal, c/c Artigo 1º, inciso VI, da Lei 8.072/90, c/c Lei 11.340/2006, 

pelos fatos constantes na denúncia.

Aportou aos autos, manifestação do assistente de acusação, no tocante 

as inquirições das testemunhas arroladas (fls. 1.487/1.488).

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça ratificou 

integralmente a manifestação da assistência de acusação (fls. 1.489).

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

25/02/2019, às 13h30min.

Outrossim, HOMOLOGO a desistência de oitiva da testemunha Carolina de 

Oliveira Lessa, ante as manifestação das partes.

 Ademais, visando os princípios da verdade real e da ampla defesa, bem 

como as manifestações de fls. 1487/1488 e fls. 1489, verifica-se a 

necessidade nas inquirições das testemunhas Graciela Haide Barbero, 

Maria de Fátima Franco dos Santos, Tatiana Hartz e Renata de Matos 

Tonim.

 Assim sendo, consigno que a testemunha Maria de Fátima Franco dos 

Santos já foi devidamente inquirida perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da 

Comarca de Campinas/SP, consoante se verifica de fls. 1.223/1.234.

Outrossim, no tocante a testemunha Tatiana Hartz foi expedida carta 

precatória, visando a sua inquirição, conforme consta de fls. 1.490/1.491.

Por fim, em relação as testemunhas Graciela Haide Barbero e Renata de 

Matos Tonim, intimem-se as mesmas pessoalmente e, considerando que 

são servidoras públicas, determino que deverão ser requisitadas ao chefe 

de repartição em que servirem, ante o teor do Artigo 221, § 3º, do Código 

de Processo Penal .

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643790 Nr: 4945-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 

OAB:MT - 8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 ISTO POSTO, atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos articulados na exordial e 

DECRETO o DIVÓRCIO requerido por MARIA LINDINALVA DE OLIVEIRA 

CAMPOS em face de JAIR ANTÔNIO CAMPOS (ambos qualificados nos 

autos), com fundamento no Artigo 487, I, do Código de Processo Civil e 

Artigos 1.571, IV e Artigo 1.581, ambos do Código Civil e Artigo 226, § 6.º 

da Constituição Federal.De consequência, a fim fazer que a presente 

sentença produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive para fins de 

partilha de bens e retificação do nome da virago, a qual passará a assinar 

o nome de solteira MARIA LINDINALVA DE OLIVEIRA, extraia-se mandado 

ou encaminhe-se cópia desta sentença ao ofício competente, neste caso 

certificados no verso a data do trânsito em julgado e os demais dados 

necessários, para a competente averbação (Artigo 10, I, do Código Civil e 

Artigo 29, § 1º, a, da Lei nº 6.015/73).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 621397 Nr: 4517-82.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Código: 621397

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 117, redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 04/10/2018, às 17h10min.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635155 Nr: 6379-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENER LAURENTINO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Código: 635155

Vistos etc.

 Cumpra-se imediatamente a determinação de fls. retro.

Às providências.

 Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668173 Nr: 1045-34.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 668173

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 90/91) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 09/07/2019, às 

16h00min.

 Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 656562 Nr: 5944-12.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS MODONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 Código: 656562

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 56/57) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 10/07/2019, às 

13h30min.

 Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668564 Nr: 1356-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MECIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:12104/MT

 (...) 10/07/2019, às 15h.Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo 

Penal, na audiência proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) 

ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 do referido 

Código, bem como, se for o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o(a)(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos 

dependerão de prévio requerimento das partes. Procedam-se às 

notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, do Ministério 

Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do querelante e 

do assistente, requisitando-se, se necessário.Havendo pessoas 

residentes em outras Comarcas, depreque-se.Notifiquem-se. Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 652049 Nr: 1621-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DIONATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Código: 652049

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 119/122) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 10/07/2019, às 

16h.

 Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655951 Nr: 5350-95.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ERNANDES GALORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085

 Código: 655951

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 134/138) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 11/07/2019, às 

13h30min.

 Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 676164 Nr: 8022-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813 MT

 Código: 676164

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 122/125) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 10/07/2019, às 

17h.

 Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661814 Nr: 10419-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL PEREIRA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 661814

Vistos etc.

 Ante o teor do requerimento de fls. 49, bem como a manifestação do 

parquet de fls. 51, antecipo a solenidade para o dia 14/02/2019, às 

15h30min.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633207 Nr: 4848-30.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIMAR DAMAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSÉ CANEVAZZI DA 

SILVA - OAB:23244/O, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - OAB:5.257

 Vistos etc...

Inicialmente, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que o advogado Emerson 

Spigosso, inscrito na OAB sob o nº 5821-B, acoste aos autos a 

procuração, conforme requerido.

Ademais, HOMOLOGO a desistência de oitiva da testemunha Aparecida 

Canuto, ante o pedido da defesa.

 Por fim, dou por encerrada a presente instrução processual, nos termos 

do que dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto 

os debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias 

para o assistente de acusação e a advogada do acusado.

Saem os presentes devidamente intimados.

Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663241 Nr: 11711-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSE, TSE, ANA NICE DE SOUZA SIQUEIRA EUZÉBIO, 

ASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO EUZÉBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:11.636-A-SC, Luana Pricila Bicudo Rinaldi - OAB:21.481-O, 

Melissa Arend das neves - OAB:17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIRLENE LUIZA DOURADO 

GARCIA - OAB:OAB/MT 23.995/O

 Processo: 11711-31.2017.811.0064 - Código 663241

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 70, nomeio o representante da Defensoria 

Pública do Estado do Mato Grosso, como curador especial para patrocinar 

os interesses do executado Damião Euzébio.

 Outrossim, RECEBO o presente recurso de apelação de fls. 51/59, já que 

é tempestiva, conforme certidão de fl. 60.

 Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Artigo art. 1.010, §1º, Código de 

Processo Civil.

 Após, certifique a Sr.ª gestora judiciária como como prescrito no Artigo 

346 da CNGC.

Em seguida, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação e 

julgamento do recurso de apelação interposto.

 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de agosto de 2018.
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Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 324802 Nr: 6178-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT

 Vistos,

 Considerando a não intimação do Ministério Público e a ausência de ofício 

ao juízo de origem para ciência da nova data, redesigno o ato para o dia 

03/09/2018, às 13:30.

Expeça-se o necessário para intimação das partes.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011950-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JISLAINE DA LUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011950-68.2017.8.11.0015. AUTOR: FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: JISLAINE DA LUZ Vistos etc. Defiro 

o pleito de Id nº 14332733, Devendo a citação ser realizada por meio dos 

Serviços de Correio com Aviso de Recebimento no endereço indicado no 

Id mencionado. Após, frutífera a diligência ou não, intime-se a parte autora 

para manifestar-se em 05 dias, pugnando o que de direito for. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 19 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012567-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO (ADVOGADO(A))

JOELSON LUIZ MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA 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 a(s) POLO ATIVO para que querendo e no 

prazo de 15(quinze) dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 14257346 e 14149939). 

Sinop/MT, 28 de agosto de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005804-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HESDRA PAIM OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008912-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

JOAO DALBERTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DE FARIA (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA NAVARRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008145-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA (ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERALDO DA COSTA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO PAULO BASSETTO (RÉU)
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SINOP Processo: 1008145-73.2018.8.11.0015. AUTOR(A): GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO RÉU: ADALBERTO PAULO BASSETTO Vistos etc. Pedido 

de assistência judiciária gratuita que Geraldo da Costa Ribeiro, 

devidamente qualificado, apresentou no bojo da presente demanda, 

visando obter a benesse na presente demanda. É o sucinto relato. Decido. 

A declaração de pobreza não prevalece quando sinais objetivos de 

confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar 

condições de arcar com as custas e as despesas processuais. Na 

exordial, embora a parte autora tenha declarado ser pobre, não aparenta 

pobreza na acepção jurídica da palavra, haja vista suas declarações 

iniciais. Adquiriu um caminhão objeto da presente demanda, por meio de 

contrato de compra e venda. Deu como entrada no pagamento uma 

camioneta marca Toyota, modelo hilux CD 4x4, no valor de R$ 65.000,00, 

com o restante a ser pago em 27 parcelas de R$ 2.000,00 mensais, com 

início em 01 de agosto de 2016, que inclusive estaria sendo pago pelo 

requerido diretamente ao vendedor do caminhão, conforme por ela 

admitido. Ora, se a parte autora possuía uma camionete do modelo acima 

assinalado, e fez um investimento no valor de R$ 119.000,00, a compra do 

caminhão em questão, não é pessoa pobre na acepção jurídica do termo. 

Ela aparenta vida financeira confortável, sendo mecânico de profissão, 

segundo declarou sem indicar renda mensal. Deve ser lembrado que o 

investimento, segundo a tese, não se destinava a uso e trabalho próprio 

da parte autora, sendo repassado ao indefectível genro. Indefectível 

porque estaria lhe dando o “cano”, conforme sustentado, ao tentar 

assenhorar-se do que lhe pertence. Ademais, se não está pagando as 

parcelas mensais do caminhão, conforme assinalou, nada a impede que 

recolha as custas e despesas processuais. Nuances que o afastam da 

linha de pobreza sustentada. As circunstâncias observadas afastam o 

benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não 

aos que simplesmente o declaram, sob pena de banalizar o que deve ser 

resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso. Alguém nas condições objetivamente observadas 

não pode ser considerado pobre, sob pena vulgarizar o termo e estender 

o benefício a todos, sem discriminação legal. Portanto convém prover as 

custas e despesas pertinentes ao processo, tendo em vista que os 

fatores objetivamente apontados indicam ter condições financeiras para 

suportar os ônus do processo, mormente pelos valores indicados nos 

autos. Calha acentuar que a mera afirmação da parte não obsta a que o 

magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas 

razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito 

ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles 

realmente hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, 

invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega 

o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de 

suprir as regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo 

constitucional é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – 

o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da Lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Embargos à execução de título extrajudicial. Pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita. Indeferimento. Pessoa física. Agricultor. Apresentação 

de declaração afirmando não ter condições econômicas de arcar com as 

custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu 

próprio sustento e de sua família. Presunção relativa de veracidade. Falta 

de motivos concretos para afastá-la. Concessão dos benefícios da justiça 

gratuita que se impõe, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Pessoa jurídica. 

Impossibilidade de análise da sua real situação financeira. Ausência de 

documentos idôneos a demonstrar que a cooperativa não tem condições 

de efetuar o pagamento das despesas processuais. Não comprovação da 

necessidade do beneplácito. Ônus que compete exclusivamente à pessoa 

jurídica. Aplicação da Súmula n.º 481 do STJ. Hipossuficiência econômica 

não configurada. Recurso parcialmente provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

0931440-5; Medianeira; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Laertes 

Ferreira Gomes; DJPR 22/08/2013; pág. 658); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE 

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA. AGRICULTOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRETENSÃO AO 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL. RECURSO IMPROVIDO. É 

de ser afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, quando o 

agravante comprova a sua tempestividade com a ciência do seu patrono, 

diretamente, na decisão recorrida. Para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, se faz necessária a comprovação da hipossuficiência 

econômica em arcar com as custas e despesas do processo, devendo 

ser indeferida quando a parte se qualifica como agricultor, possui 

advogado constituído e pretende com a lide ser ressarcido com as 

despesas de instalação de equipamentos de energia elétrica rural”. 

(TJ-MT; AI 66992/2013; Nova Monte Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Marcos José Martins de Siqueira; Julg. 03/09/2013; DJMT 12/09/2013; 

pág. 13). 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 as partes autoras 

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. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012947-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (AUTOR(A))

PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1012947-51.2017.8.11.0015 

Certifico que a contestação apresentada no ID 14296174 é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o 

advogado da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação. 

SINOP, 28 de agosto de 2018 Geni Rauber Pires Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008466-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS (ADVOGADO(A))

RENATO FRANCISCO KREMER (REQUERENTE)

DANIELA CARGNIN KREMER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (REQUERIDO)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008466-11.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RENATO 

FRANCISCO KREMER, DANIELA CARGNIN KREMER REQUERIDO: FIAGRIL 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para efetuar o preparo da carta 

precatória no prazo de 15 dias. Se preparada, conclusos. Se não 

preparada, determino a devolução da presente missiva, com as devidas 

anotações e baixas de estilo, consignando nosso cumprimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 172541 Nr: 7819-43.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa e definidas as 

condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. SUSPENDO o processo até a 

integral liquidação da avença.Findo o prazo do acordo, independentemente 

de nova intimação, pronuncie-se a parte exequente em 05 dias, acerca do 

cumprimento do acordo, cientificado de que seu silêncio será interpretado 

como quitação total da quantia acordada e consequente extinção do 

processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 201367 Nr: 3990-83.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SET IMOBILIÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL JOSE DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ação de execução de titulo extrajudicial proposta por Set Imobiliária. Em 

face de Miguel José da Silva e Maria de Fátima Oliveira da Silva, todos 

qualificados, vindo a parte credora informar à p. 46, que houve 

cumprimento voluntário da obrigação e requereu consequentemente a 

extinção do processo.

 Relatados e examinados.

Julgo.

Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido seu mérito, pelo pagamento.

 Não já constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a 

serem promovidas. Sem pendências.

Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos dos 

arts. 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pela parte exequente. Sem honorários 

advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade.

 Registro automático da sentença com a sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. I. C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 223788 Nr: 1929-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARK PEREIRA DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 Vistos etc.

Intime-se o advogado da parte executada Dr. Bruno Eduardo Hintz para 

que, no prazo de 05 dias, comprove a comunicação da renúncia de p. 194, 

nos termos do art. 112, do CPC.

Em seguida, intime-se a parte executada, pessoalmente, para constituir 

novo procurador, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento de mérito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 335579 Nr: 13197-67.2018.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA JAKUBOWSKI NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO - OAB:16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso 

– NAT, encaminhando-se a petição inicial e dos documentos que a 

instruem, solicitando parecer técnico sobre o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, com a máxima urgência e diligência, a fim de subsidiar a 

decisão a ser exarada de forma mais eficiente.

Aportando aos autos o parecer técnico, façam os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Sinop - MT, 25 de agosto de 2018, às 14:59 horas.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 335579 Nr: 13197-67.2018.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA JAKUBOWSKI NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO - OAB:16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência em caráter 

antecedente, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no 

art. 300 do CPC.Cite-se a parte requerida por mandado para apresentar a 

defesa que quiser, se lhe aprouver, no prazo de 30 dias, consignando-se 

no mandado que se não for contestada a ação presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos dos 

arts. 334 e 344 do Código de Processo Civil. Dispensada a audiência de 

conciliação, visto que o Estado de Mato Grosso já se posicionou 

expressamente, por ofício, pelo não comparecimento ao ato.Todavia, cabe 

ao douto juízo competente, para onde o feito for distribuído depois do 

plantão, se entender de modo diferente quanto a audiência desde logo 

dispensada, adotar o que lhe convir.Defiro à parte autora o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Anote-se para os fins devidos.Determino, 

ainda que já recebida a ação, tendo em vista a necessária análise da 

tutela provisória de urgência que demandava decisão sem demora, que a 

parte autora corrija o valor da causa nos moldes retro expendidos.Pelo 

adiantado da hora, tratando-se de plantão forense, que sirva esta decisão 

como mandado para os fins e efeitos de direito.Intimem-se, inclusive o 
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Ministério Público. Cumpra-se.Sinop – MT, 26 de agosto de 2018, às 19:04 

horas.Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 116258 Nr: 8686-41.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEALMIR SALVADORI, LUCIENE CILIÃO 

SALVADORI, ALMIR SALVADORI, DELCIMARA DALEFFE SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO STIEVANO 

CARLOS - OAB:257907/SP, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:128998/SP, SANDRA KHAFIF DAYAN - OAB:131.646-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que manifeste, no prazo de 

05(cinco) dias, acerca da certidão do oficial de justiça, informando se os 

executados efetuaram a entrega do produto;

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento DO COMPLEMENTO DE DILIGÊNCIA na 

importância de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) referente à 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do 

mandado intimação( cumprido em 21/06/2018) , devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184770 Nr: 5855-78.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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, KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - OAB:15532, 

LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DIAS VILLA - 

OAB:14589/MT

 CERTIFICO que PROCEDI NOVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, da 

decisão de 23/08/2018, uma vez que os atuais advogados não estavam 

cadastrados: Vistos etc. O cumprimento de sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Cite-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias o valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva 

intimação, conforme demonstrativo de débito apresentado. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta execução, 

cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do aludido 

Codex. Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo 

senhor meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos 

especializados, hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado 

avaliador), cujos honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, 

serão arbitrados posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e 

carreados à parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser 

desde logo intimada a parte devedora, e desta última também a parte 

exequente. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se 

a parte exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. 

Se 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. . 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.: 173065 Nr: 8209-13.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. L. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORLEI RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - 

OAB:18.434-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO KARA JOSÉ - 

OAB:12.956, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos etc.

 Defiro a juntada de substabelecimento de p. 200/201. Anote-se, para fins 

das intimações devidas, lembrando que os poderes substabelecidos foram 

sem reservas.

 No mais, dado o tempo decorrido desde a última petição de p. 195/197, 

juntados os cálculos de p. 198/199, atualize tudo a parte exequente, 

requerendo o que mais for de direito, não se olvidando que se trata de 

imóveis penhorados que envolve sugerido "loteamento" que pode 

significar alguma espécie de embaraço à sua excução.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 333837 Nr: 12022-38.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GIACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, para efetuar o pagamento, referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo a 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128797 Nr: 8012-29.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS LEONARDO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 

BANSICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que manifeste requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 115570 Nr: 8298-41.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA DO CARMO TRINDADE PREVEDELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:OAB/MT 7839-B, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 "Vistos etc. (...) Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 322149 Nr: 4439-02.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS DA SILVA, PAULINE SIRINEU 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO LUIZ ALVES LEANDRO 

- OAB:OAB/PR 54.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS. 14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 169165 Nr: 4166-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA MARIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA QUE NO PRAZO DE 

5 DIAS, PROCEDA A RETIRADA DO TERMO DE PENHORA NO CARTÓRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 262441 Nr: 5102-19.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SCHWARZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE 

CEREAIS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA QUE NO PRAZO DE 5 

DIAS, PROCEDA A RETIRADA DO TERMO DE PENHORA NO CARTÓRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 71055 Nr: 10670-02.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIR FRANCISCO KOCHHANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA QUE NO PRAZO DE 5 

DIAS, PROCEDA A RETIRADA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA JUDICIAL NO 

CARTÓRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 9032 Nr: 2736-03.1999.811.0015

 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): ANTÔNIO NELZIR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:MT - 6097-A

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA QUE NO PRAZO DE 5 

DIAS, PROCEDA A RETIRADA DO TERMO DE PENHORA NO CARTÓRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 150419 Nr: 11541-56.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVER LINE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATESGO - ASSOCIAÇÃO DOS 

TRANSPORTADORES DO SUDOESTE GOIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

luis fernando bressan aranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA QUE NO PRAZO DE 5 

DIAS, PROCEDA A RETIRADA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA JUDICIAL NO 

CARTÓRIO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008238-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO VIEIRA (EXEQUENTE)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO VENEROSO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008238-36.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: FABIO 

ROBERTO VIEIRA EXECUTADO: ROMULO VENEROSO COSTA Vistos etc. 

Pretensão executória por quantia certa, de expropriação de bens do 

executado, com pedido de tutela de urgência cautelar de arresto, nos 

termos dos arts. 824/909 do CPC, proposta por Fábio Roberto Vieira em 

face de Rômulo Veneroso Costa, ambos qualificados, consubstanciada 

em duas notas promissórias, emitidas em 06/11/2017, no valor de R$ 

35.000,00, cada uma, juntadas no Id nº 14852320, a demonstrar latente 

legitimidade das partes. Assim, na forma do art. 829 do citado Diploma 

Instrumental, expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para 

que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. 

Vencido o prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, 

o senhor Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens 

porventura encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de 
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depósito e laudo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados 

pela parte exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte 

executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte 

exequente. Não encontrada a parte executada, o senhor meirinho deverá 

arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

inclusive servindo-se preferencialmente de indicações da parte 

exequente. Tudo em conformidade com o disposto nos art. 830, caput e § 

1º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, 

acima delineadas, incumbirá à parte exequente requerer e promover sua 

citação por edital. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento mencionado, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. 

Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, 

que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento 

nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do 

CPC. O prazo para os embargos à execução será de 15 dias e correrá da 

juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser manejado 

independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 914 e 

915, ambos do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de tutela de 

urgência cautelar de arresto inaudita autera pars, deve ser tratado como 

medida excepcionalíssima, que de fato é, uma vez que desrespeita os 

princípios constitucionais do due process of low, dentre os quais os do 

contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos inerentes. 

Preconiza o art. 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do 

Brasil: “Art. 5º, inciso LV. Aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Estes 

princípios têm por finalidade assegurar a ciência do acionado quanto às 

ações que lhe são assacadas, para que possa se defender, a fim de 

evitar arbitrariedade e assegurar o devido processo legal, pois, também 

por isso, no mesmo art. 5.° da Magna Carta, em seu inciso LIV, está 

assentado que: “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem 

o devido processo legal”. O insigne doutrinador José Afonso da Silva[1] 

ensina que o devido processo legal tem sua origem consubstanciada na 

Carta Magna inglesa, de respaldar o livre acesso a uma ordem jurídica 

justa. É assegurando quando o processo permeia em todo o seu curso, 

dentre outros, os referidos princípios, a observar com firmeza o respeita 

às fases instrumentais adequadas do processo. A regra, para arrestar 

bens da parte executada, é a sua não localização para citação pessoal, 

nem seus bens, conforme, aliás, foram os comandos iniciais desta 

decisão ao colocar a execução pretendida em curso. Quando, aí, sim, a 

constrição de bens por meio do arresto executivo é de mister. Embora, em 

situações extraordinárias, excepcionalmente, com base nos arts. 300 e 

301 do CPC, aferidos os requisitos de rigor. Mas, ao contrário da aguerrida 

sustentação da parte exequente, não é o caso. Eventualmente, a 

mitigação destes princípios seria possível neste caso, se houvesse prova 

irrefutável de que o autor está dispondo dos seus bens com a finalidade 

de fraudar a execução (art. 792 do CPC), podendo ser adotado pelo poder 

geral de cautela conferido ao juízo no art. 297 do CPC, com as regras dos 

já mencionados arts. 300 e 301 do mesmo Digesto Adjetivo. Seria 

precipitada, medida que pode soar até arbitrária, ainda que esteja 

razoavelmente informado um quadro de dívidas inadimplidas da parte 

executada. Mas que não significa, sem outros elementos de 

convencimento, de que ele não possa ter bens suficientes para fazer 

frente a tais pendências. Tais como outros veículos, bens de raiz, ativos 

financeiros, ações ou qualquer outro patrimônio ativo ou direito possível de 

ser detectado no mundo real, de acordo com o rol em numerus apertus do 

art. 835 do CPC. Nesse sentido vem decidindo os Tribunais (negritados): 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO ON LINE DE ATIVOS 

FINANCEIROS. Medida possível, num primeiro momento, sem necessidade 

de esgotamento de diligências tendentes à localização dos executados. 

Circunstância, todavia, que requer tentativa de citação deles (ato que se 

encontra em andamento) antes de seu deferimento, sem prejuízo da 

renovação do pedido, caso negativa. Requerimento de tutela provisória de 

urgência de natureza cautelar. Pedido de arresto de bens. Indeferimento. 

Requisitos ausentes. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (TJ-SP; AI 

2087032-82.2018.8.26.0000; Ac. 11573610; São Paulo; Décima Quinta 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vicentini Barroso; Julg. 19/06/2018; 

DJESP 05/07/2018; pág. 2135); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEIO DE 

ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA TENTATIVA DE CITAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 

INDEFERIMENTO. A medida cautelar de bloqueio de ativos financeiros tem 

caráter excepcional porque se antecipa ao contraditório e aos trâmites 

regulares da execução em que é assegurado ao devedor, previamente à 

constrição de seus bens, a oportunidade de efetuar o pagamento (art. 829 

do CPC), sendo admitido o arresto por oficial de justiça antes da citação 

somente no caso de não ser localizado o executado (art. 830 do CPC). 

Além disso, a indisponibilidade de ativos financeiros nos termos previstos 

pelo art. 854 do CPC consiste em tutela de urgência, a qual, por sua vez, 

para ser deferida, deve ter sua necessidade devidamente justificada, 

pressupondo atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

CPC. Logo, a demonstração não apenas da probabilidade do direito mas, 

principalmente, do risco de comprometimento do resultado útil do processo 

se monstra indispensável. Hipótese em que não atendidos os 

pressupostos para o deferimento da medida vez que a parte exequente 

fundamentou seu pedido na alegação genérica acerca da possibilidade de 

restar infrutífera a execução caso tal medida seja determinada somente 

após a citação do devedor, deixando de indicar elementos que, no caso 

concreto, levem a crer se tratar de ameaça efetiva vez que inexistentes 

indícios de práticas fraudulentas, de dilapidação do patrimônio ou de 

ocultação de bens pelo devedor”. (TRF 04ª R.; AG 

5061364-40.2017.4.04.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio 

Favreto; Julg. 17/04/2018; DEJF 19/04/2018). Ponto relevante que dever 

ser destacado é que ao contratar com o executado, já que as notas 

promissórias são assinadas em 06/11/2017, ele já tinha inúmeras 

restrições creditícias registradas nos cadastros de proteção ao crédito, 

conforme extratos trazidos pela própria exequente no Id nº 14852393. 

Ora, se ela já tinha ciência da situação financeira do executado, pelo 

menos sob esta ótica inarredável, e com ele ainda assim contratou, 

aceitando os dois títulos em execução, fica difícil autorizar a tutela de 

urgência no arresto initio litis cobiçado sobre premissa que não era 

inovadora ou surpreendente. É um tanto cedo para chegar à conclusão 

que o executado possa ser insolvente. Riscos inerentes aos negócios em 

geral, assumido pela parte exequente, não podendo beneficiar-se de sua 

própria incúria, ao inverter as regras do jogo, almejando um adiantamento 

do direito que deve ser reservado a casos excepcionais. O fato de 

oferecer caução, apesar de facilitar eventual reparo dos direitos do 

executado no futuro, se afetados, não é elemento suficiente por si para 

autorizar a tutela de urgência pretendida. Uma garantia que poderia 

facilitar a inversão. Mas não o suficiente, pois não se revela em requisito 

único e imprescindível. O risco de o executado desviar o bem de antemão 

localizado pelo exequente e indicado na inicial, que realmente pode 

acontecer, não se revela matiz suficiente para, de modo assaz afoito, 

avançar sobre tal patrimônio sem a necessária integração da lide pela 

citação da parte executada; ou até mesmo provas de que inexistem outros 

bens capazes de garantir a pretensão executória. Por fim, nada 

consistente nos autos a consubstanciar a urgência reclamada, o perigo da 

demora ou o risco ao resultado útil do processo, para adiantar a tutela 

postulada, tendo a própria execução por quantia certa um rito célere que 

tende a evitar tais embaraços. Isso sem falar na própria possibilidade, 

acaso confirmado o receio da parte exequente de a parte executada 

ludibriar, desviando o bem indicado, de lançar mão de algum instrumento 

processual que reverta ou torne sem eficácia o suspeitado estratagema. 

Destarte, indefiro o pedido de tutela de urgência, desautorizando neste 

momento ainda incipiente do processo o arresto do indicado bem 

automotor do executado. Não detectados os requisitos legais previstos 

nos arts. 300, caput, e 830 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito. [1] SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 

16ª edição. Ed. Malheiros: São Paulo, 1999. Pág. 432.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001417-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIERMO MATOS PEREIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001417-16.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: VIDRACARIA 

GUAPORE LTDA EXECUTADO: JULIERMO MATOS PEREIRA Vistos etc. 

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, obediente à gradação legal do art. 835, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Está em primeiro lugar na ordem preferencial da 

Lei. Não deve ser olvidada que a execução é promovida em benefício da 

parte exequente, de modo menos oneroso para a parte executada, que 

por ela responde com todos os seus bens presentes e futuros (CPC, arts. 

789, 797 e 805). Assim, a penhora de dinheiro em espécie não sugere 

maior gravidade às partes e nem em detrimento da execução. Pelo 

contrário, atende melhor os interesses em jogo e a efetividade da 

prestação jurisdicional. Isto posto, defiro a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte executada Juliermo Matos Pereira, inscrito no CPF nº 

019.398.221-81, até o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 

122.067,94 (cento e vinte e dois mil sessenta e sete reais e noventa e 

quatro centavos). Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), determino seja transferida 

imediatamente para a conta Depósitos Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a 

este processo, quando restará formalizada a penhora. Caso a parte 

executada não apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este 

lapso e nem se insurgir na forma do art. 854, § 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. A seguir, intime-se a parte exequente para, em 05 dias, 

apresentar conta bancária visando o respectivo pagamento por meio de 

alvará judicial a ser expedido, respeitadas as devidas comunicações e 

prazos exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ, com as orientações 

operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Não havendo a efetivação 

do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, a ser desde logo 

desbloqueado, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, ciente de 

que sua inércia implicará no arquivamento administrativo dos autos, que 

desde logo determino, com a espreita da prescrição intercorrente a 

fustigar-lhe a execução. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de agosto 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003385-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE SANTOS COSTA (AUTOR(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1003385-18.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): DAIANE SANTOS 

COSTA POLO PASSIVO:RÉU: M. F. MADEIRAS LTDA - ME Certifico que, 

em cumprimento a determinação id. 14678257 designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 2 de outubro de 2018 as 13 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado). 23 de agosto de 2018 Gestor Juiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007621-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSLEI PIRES DOS SANTOS NERVIS (RÉU)

ELOIR NERVIS (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim Bougainville, Sinop/MT, e , devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007621-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSLEI PIRES DOS SANTOS NERVIS (RÉU)

ELOIR NERVIS (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1007621-76.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA POLO PASSIVO:RÉU: ELOIR 

NERVIS, SUSLEI PIRES DOS SANTOS NERVIS Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.14854932 designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 9 de outubro de 2018 as 14 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). 28 de agosto de 2018 Gestor Juiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002807-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEDREIRO ALONSO (AUTOR(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1002807-21.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): SERGIO 

PEDREIRO ALONSO POLO PASSIVO:RÉU: MOTOMAGAZINE 

AUTOMOTORES LTDA Certifico que, em cumprimento a determinação id 

14810008. designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 9 de 

outubro de 2018 as 13 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado). 28 de agosto de 2018 

Gestor Juiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002807-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEDREIRO ALONSO (AUTOR(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Setor Industrial, na cidade de Sinop/MT, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ODALGIR SGARBI JUNIOR (ADVOGADO(A))

F INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

LENIR DE ANDRADE (EXECUTADO)

TRIUNFO CONSTRUCOES A SECO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue os depósitos das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, nos 

bairros: Jardim das Violetas, Loteamento Menino Jesus II e Jardim Maringá 

II, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – adicionar 

o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001254-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR (ADVOGADO(A))

PLANEJE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RECH DALL ONDER (EXECUTADO)

CARLA CAROLINE PIRES JACOME DALL ONDER (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim Celeste, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto recolher 

a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 254758 Nr: 636-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA SATO MARINS ALVES ME, ERIKA SATO 

MARINS, ANDRE LUIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:OAB/MS 5.200, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:OAB/MS 

16.595, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - 

OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB: OAB/MT 13.431, FABIANNY 

CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, FERNANDA NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MS 13953, LARISSA MARQUES BRANDÃO - OAB:19574, 

LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, LUIS AUGUSTO BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/TO 4.681, LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER 

EMMERICH - OAB:OAB/TO 5143-B, MAURO SOMACAL - 

OAB:58.806/RS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, 

RODOLFO FREGADOLI GONÇALVES - OAB:OAB/MS 16.338, SUENE 

CINTYA DA CRUZ - OAB:OAB/GO 28.002, THAIS MONTELO DE SOUSA 

BOETTCHER - OAB:OAB/GO 38.875, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - 

OAB:22.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora, 

pois não foram localizados valores depositados em conta(s) bancária(s) 

tampouco veículos pertencente(s) aos executados, conforme encartado 

às fls. 49/50 e 61/63, acolho os pedidos de fl. 65.

2. Destarte, procedi a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter as 

03 (três) últimas declarações de imposto de renda da parte executada 

disponíveis junto ao convênio Infojud.

3. Tendo em vista a pesquisa exitosa, tratando-se de dados protegidos 

por sigilo fiscal, determino que as informações obtidas junto a Receita 

Federal do Brasil sejam encartadas ao feito, o qual passará a tramitar em 

segredo de justiça somente com relação ao acesso aos autos, que deverá 

ser limitada às partes e seus respectivos advogados devidamente 

constituídos, devendo a Secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

4. Em seguida, determino a intimação da parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção, sem resolução de mérito.

4.1. Assinalo que as buscas via Bacenjud, Renajud ou Infojud, somente 

serão renovadas neste feito se a parte exequente trouxer aos autos 

comprovação do esgotamento das diligências extrajudiciais realizadas, 

sem êxito.

5. Decorrido o prazo do item “4”, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180052 Nr: 857-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PETRÔNIO ARAÚJO DE MORAES, 

MAURI ANTUNES DE MACEDO, NEIDY ARAÚJO DE MORAES ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão negativa de citação (fls. 157). Prazo: 15 

(quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 279342 Nr: 15582-56.2016.811.0015

 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: ELIANE REGINA TRIERWEILER ZUBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934, ZULEICA 

SILVA VIEIRA MENDES - OAB:24198-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 15582-56.2016.811.0015

 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: ELIANE REGINA TRIERWEILER ZUBLER

PARTE RÉQUERIDA: COLONIZADORA SINOP S/A

CITANDO: Eventuais interessados.

FINALIDADE: Citação de eventuais interessados para, querendo, 

manifestarem-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

proposta por ELIANE REGINA TRIERWEILER ZUBLER em desfavor da 

empresa COLONIZADORA SINOP S.A. Em 08.09.1975 o Sr. Lindolfo José 

Trierweiler e sua esposa Maria Terezinha Trierweiler adquiriram através 

de Contrato Particular de Compra e Venda, o imóvel urbano situado no 

Setor 01, Quadra 02, Lote 010 (R. das Nogueiras, 123 – Setor Comercial), 

Setor Comercial, Sinop – MT, com área de 455 m², livre de qualquer ônus 

ou defeito que pudesse inquiná-lo. O referido imóvel havia sido doado ao 

Sr. Benício Alves Martins pela Colonizadora Sinop S.A., motivo pelo qual 

não concretizaram civilmente a transação, já que a doação não fora, na 

época, formalizada. Com o passamento do Sr. Lindolfo, a cônjuge 

sobrevivente, Sra. Maria Terezinha, juntamente com os demais herdeiros, 
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em comum acordo, doaram o imóvel aludido à autora, também herdeira, 

conforme cópia do Contrato de Doação anexa. A requerente, por si e seus 

antecessores, mantem a posse mansa e pacífica, contínua e ininterrupta, 

sem oposição de terceiros, do imóvel em questão há mais de 40 anos. 

Ante o exposto requer a citação da Colonizadora Sinop S.A., dos lindeiros, 

das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal e eventuais terceiros 

interessados e, por fim, requer seja deferido por sentença judicial o 

presente pedido de Usucapião extraordinário, para que possa a 

requerente efetuar o registro do título definitivo do imóvel.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a 

parte autora, por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar o feito, juntando aos autos memorial descritivo do imóvel 

objeto da ação, sob pena de extinção. 2. Considerando a certidão de fl. 

56, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, encaminhar via e-mail (snp.2civel@tjmt.jus.br) resumo 

da inicial, para fins de expedição de edital de citação de terceiros 

interessados, em conformidade com o artigo 1.218, § 1º, da CNGC/MT. 3. 

Atendido o item “2”, cite-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

eventuais interessados para, querendo, manifestarem-se nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 4. Após a realização da audiência designada à 

fl. 37 e decorridos os prazos legais, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 246783 Nr: 16374-44.2015.811.0015

 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: APARECIDA ZENILDA PIANISSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALEX TEIXEIRA, LUIS CARLOS PENA, 

RENATA HENRIQUE RAGI PENA, ROMULO VENEROSO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT - 

OAB:OAB/MT 19.234/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11.063-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 16374-44.2015.811.0015

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: APARECIDA ZENILDA PIANISSOLA

PARTE RÉQUERIDA: RENATO ALEX TEIXEIRA e LUIS CARLOS PENA e 

RENATA HENRIQUE RAGI PENA e ROMULO VENEROSO COSTA

CITANDO: Renato Alex Teixeira, Cpf: 01821972120, Rg: 1554499-0 SSP 

MT Filiação: Lazaro Antunes Teixeira e Josefa Velenzuela, data de 

nascimento: 15/12/1988, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, convivente, 

construtor, Endereço: Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido, acima qualificado, para responder, 

querendo a ção.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de 

Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Aparecida Zenilda Pianissola em face de Renato Alex Teixeira, Luís 

Carlos Pena, Renata Henrique Ragi Pena e Romulo Veneroso Costa 

alegando que a autora era proprietária de um imóvel avaliado em R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais). O Sr. Renato manifestou o desejo de 

comprar o imóvel e posteriormente, vender ao Sr. Luis, a fim de quitar uma 

dívida com este. Afirma que os requeridos levaram a requerente ao 

cartório sem que a mesma soubesse o que estava preste a acontecer. Lá 

foi lavrada uma procuração para o Sr. Romulo transferindo os mais amplos 

poderes referentes ao imóvel em questão. Posteriormente os requeridos 

foram até o cartório e realizaram a transferencia do imóvel ao Sr. Luis 

Carlos Pena no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Após tudo isso, 

a autora procurou o Sr. Renato na tentativa de receber o valor ou que 

assinasse um documento reconhecendo a dívida, o que foi feito algum 

tempo depois. A requerente por diversas vezes tentou resolver a 

situação, porém não conseguiu. Sendo assim, não restou nenhuma 

alternativa a não ser a propositura desta ação.

DECISÃO/DESPACHO: Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 

146), que determinou a inclusão do processo no plano de trabalho para 

análise e julgamento após o período correicional (art. 21, V, da 

CNGCGJ/MT). Previamente à análise do pedido de citação por edital 

formulado pela autora em 25.8.2017 (f. 145), é sabido que a citação por 

edital só se perfaz depois de haverem esgotados todos os meios legais ou 

que se mostre totalmente impossível a localização do réu, o que não é o 

caso dos autos. Diante disso, visando evitar qualquer nulidade na citação 

ficta, determino a busca de eventuais endereços do réu Renato Alex 

Teixeira, CPF nº 018.219.721-20, junto ao banco de dados a disposição do 

juízo, promovendo-se a sua citação nos novos endereços porventura 

obtidos, nos termos dos arts. 247 e 249 do CPC. Frustradas as tentativas 

de citação pessoal, cite-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Caso 

as executadas, citadas por edital, não apresentem resposta, desde já, 

com fundamento no artigo 72, II, do CPC, nomeio-lhe curador especial um 

dos defensores públicos atuantes nesta comarca, que deverá ter vista 

dos autos para o seu mister, observando-se o disposto no art. 5º da LCE 

nº 146/2003. Com a resposta, delibero ouvir a autora, em 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 96136 Nr: 3156-90.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E PIZZARIA PAVÃO LTDA, 

MILTON FREDERICO SPIERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUISA FIORINI REALE - 

OAB:10779-B/MT, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - OAB:11276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - 

OAB:4259-B/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 222. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232462 Nr: 7133-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte autora a 

manifestar-se quanto a devolução da carta de intimação pelos Correios 

com alínea "não procuruado" e, em caso de fornecimento de novo 

endereço venha instruída com a guia de depósito de diligência recolhida. 

Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117742 Nr: 10094-67.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENÇON & SILVA LTDA - RUMO NORTE 

TRANSPORTES, BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON

 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:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte autora a 

manifestarem-se quanto a certidão de fls. 145 e, em caso de fornecimento 

de novo endereço venha instruída com a guia de depósito de diligência 

recolhida. Prazo: 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187424 Nr: 8666-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI, 

ALDO RAFAEL DE LIMA

 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 conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte autora a 

manifestarem-se quanto a certidão de fls. 119. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 271417 Nr: 10692-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W L PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo de 03 (três) dias, sem que fosse 

apresentado o comprovante de quitação do débito pela executada, citada 

às fls. 90/91. Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora 

a apresentar cálculo atualizado do débito, bem como indique bens 

passíveis de penhora. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122512 Nr: 1674-39.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI POTRICH, MAIARA DENISE STEFFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-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 da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 228/229. Prazo: 15 (quinze) dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008118-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ANTONIO CICHACZEWSKI (AUTOR(A))

BRUNO ALVES DAUFENBACK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO ALVIM BITES CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação 

(id 12823785), no prazo de 10( dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008497-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MOREIRA DAL PAI (REQUERENTE)

CHARLY HOEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR SCARSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008497-31.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIA 

MOREIRA DAL PAI REQUERIDO: VILMAR SCARSI Vistos etc. Intime-se a 

Autora, por meio do advogado Charly Hoeger, para que, no prazo de 15 

dias, regularize a sua representação processual, juntando procuração 

outorgada por quem detem poderes, sob pena de devolução da presente 

missiva ao juiz de origem. Com a juntada, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente cópia de Mandado. Cumprida, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens. Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a devolução da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 129958 Nr: 9173-74.2010.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANDI & FILIMBERTI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS NETO - 

OAB:3677-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578-A/OAB-MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/OAB-MT

 Intimar o advogado da autora Dr. JOSE DOS SANTOS NETO para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito sobre a petição e os 

documentos de fls. 774/783 no prazo de dez dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008097-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008097-17.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO 

RODOBENS S.A. RÉU: GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA Vistos etc. 

Trata-se de ação de reintegração de posse que Banco Rodobens S.A. 

move contra Gazziero Armazéns Gerais e Transportes Ltda., ao 

fundamento de que firmou com esta dois contratos de arrendamento 

mercantil de dois caminhões Mercedes Benz Actros 2646, 6x4, ano 2013, 

pelo prazo de 60 meses, findo os quais deveria a requerida optar entre 

adquirir os veículos, renovar o arrendamento ou devolver os veículos. 

Esclarece que notificou a requerida para que exercesse o seu direito de 

escolha por uma das referidas opções, no entanto ela quedou-se inerte, 

caracterizando o esbulho possessório dos caminhões, razão pela qual 

ingressou com a presente ação. É o sucinto relato do necessário. DECIDO. 

Em se tratando de arrendamento mercantil, a jurisprudência tem entendido 

que não é necessário o pedido de rescisão contratual para apreciar e 

decidir a ação de reintegração de posse. Conforme disposto na Cláusula 

XV e em seu parágrafo segundo do contrato entabulado entre as partes, 

doc. ID 14758768, a arrendadora poderá considerar rescindido o contrato 

caso a arrendatária não cumpra algumas de suas cláusulas, e caso isso 

ocorra, fica esta obrigada a restituir o bem. Os documentos ID 14758795 e 

ID 14758802 demonstram que em 11.06.2018 a requerida foi notificada 

para que optasse pela compra ou devolução dos bens arrendados, 

conforme previsto na cláusula IX do contrato, no entanto esta permaneceu 

inerte, caracterizando o esbulho possessório dos caminhões. Pelo 
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exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, 

defiro a liminar para reintegrar o requerente na posse dos bens 

esbulhados e inicialmente descritos. Expeça-se o competente mandado de 

reintegração de posse. Cumprida a liminar, cite-se a requerida, para, 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 28 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito em 

Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007921-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA RIBEIRO DAMACENO FERREIRA (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1007921-38.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO: DALVI RIVA (tendo em vista que 

não há entrega domiciliar de correspondência), devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 28 de agosto de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008086-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

MARCELA LEÃO SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL CASTRO SANTOAS (REQUERIDO)

VALMOR LAZAROTTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1008086-85.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO(INFORMADO NOS AUTOS) - tendo 

em vista que não há entrega domiciliar de correspondência, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 28 de agosto de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 129429 Nr: 8644-55.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRABETI E PAGANOTTI LTDA, MARCO 

ANTONIO FRABETI

 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 a 

PARTE AUTORA para em cinco dias manifestar, tendo em vista que as 

correspondências foram devolvidas (fls. 139/140).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 252927 Nr: 19795-42.2015.811.0015

 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: MARIA FRANCISCA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 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. 218 a 233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 263643 Nr: 5772-57.2016.811.0015

 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 OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RAFAEL MOURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o autor efetuasse o 

pagamento das duas diligências para cumprimento do mandado nos 

endereços localizados.

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): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171649 Nr: 6925-67.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. DO CARMO - CONSTRUÇÕES ME - 

CONSTRUTORA REAL, APARECIDA BERALDO DO CARMO, JOÃO 

BATISTA OLIMPIO DO CARMO

 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 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que as 

cartas foram devolvidas. (fls. 80 a 82).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 247267 Nr: 16688-87.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES OZÓRIO LIMA

 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 56/2007-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a 

correspondência foi devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90485 Nr: 7845-17.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZEVEDO & MARCHI LTDA. - ME, MARCIO 

ROGÉRIO PAULINO MARCHI, JÚLIO CESAR MICHELIN DE AZEVEDO, 

CLÁUDIA REGINA CAVALCANTE DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) 

carta(s) foi(ram) devolvida(s) (fls. 114 e verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97843 Nr: 4868-18.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, 

para posterior expedição da carta precatória para o endereço informado à 

fl. 118, tendo em vista que a carta de citação foi devolvida com a alínea 

"7-ausente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 179606 Nr: 386-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAELE KARANA COMÉRCIO DE FLORES, ANA 

PAULA RODRIGUES PEREIRA, HEBER FELIPE DA SILVA E SOUZA

 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, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que as 

cartas foram devolvidas. (fls. 99 a 101).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 166373 Nr: 1184-46.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CLEBER BENETTI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO LUCIANO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a 

carta precatória foi devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 117635 Nr: 9965-62.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIÂNGULO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARIA PREVIDELLI 

RABELO - OAB:OAB-MT 15252-B, MILTON PLÁCIDO DE CASTRO - 

OAB:PR-5.301, WILSON CLAUDIO DA SILVA - OAB:11316-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a 

carta fori devolvida. (fls.100 e verso)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 197520 Nr: 597-53.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA DE ALMEIDA ORIZENCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 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: JD. DAS 

VIOLETAS, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 183710 Nr: 4748-96.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEIDE COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBRE RODAS COMÉRCIO MOTOCICLETAS E 

PEÇAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que a EXECUTADA 

apresentasse impugnação ao valor penhorado, razão pela qual, intimo a 

parte autora para em dez dias dar prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 181501 Nr: 2420-96.2013.811.0015

 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: JOÃO BATISTA GRANDO DALL ASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONAN COMPANHIA NACIONAL DE NUTRIÇÃ 

ANIMAL, SERASA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ORTEGA 

FERREIRA - OAB:18935/MT, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO - 
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OAB:8224A, EVANDRO CÉZAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A, RODRIGO PORTO LAUAND - OAB:126258

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que a requerida Conan 

Companhia Nacional de Nutriçã Animal juntasse comprovante de entrega 

da mercadoria e via original do documento de fls. 47, embora devidamente 

intimada da decisão de fl. 107.

Certifico, outrossim, que os Embargos de Declaração de fls. 110/111 

foram protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte AUTORA e a requerida CONAN COMPANHIA 

NACIONAL DE NUTRIÇA ANIMAL para manifestarem em cinco dias sobre 

referidos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 156330 Nr: 3427-94.2011.811.0015

 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 REGINA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A, BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT, LILIANE RANECO - OAB:17579, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 INTIMAÇÃO da AUTORA e da requerida ICATU SEGUROS S/A do inteiro 

teor da petição de fls. 211/212.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 208258 Nr: 9640-14.2014.811.0015

 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: ELSIO AGOSTINHO CLAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTECARD BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA 

ORRO RIBEIRO - OAB:11099/MT, TELMA CECÍLIA TORRANO - 

OAB:49.030/RS, VANESSA GUAZELLI BRAGA - OAB:46.853/RS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDA, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls. 194 a 206, bem como para manifestar 

sobbre petição de fls. 207 a 211.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 309789 Nr: 14508-30.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX ANDERSON SASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA., NELMO JOSE 

WIEGERT, Wesley Antunes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6.298-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:MT 8.750

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) 

carta(s) foi(ram) devolvida(s) (fls. 13/14).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 166996 Nr: 1830-56.2012.811.0015

 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: JOSÉ MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 INTIMAÇÃO do advogado do REQUERIDO, para em quinze dias apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 187 a 194.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 123646 Nr: 2858-30.2010.811.0015

 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: ALBINA HELENA DA SILVA, UVAGNER CAETANO DA 

SILVA - ESPÓLIO, ALBINA HELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ OLIVEIRA TIBES, GENEZ JOSÉ 

CARLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10319/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado dos REQUERIDOS, para em quinze dias apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 382 a 386.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 224215 Nr: 2258-33.2015.811.0015

 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: MANOEL ESTRELA FILHO - ESPÓLIO, MARI TERESINHA 

DELLALIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A, VOTORANTIM 

CORRETORA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do AUTOR, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 144 a 165.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184208 Nr: 5275-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SHIOMI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA DE BARROS 

MARQUES - OAB:21.199-MT

 Verifico que os documentos apresentados pelo executados são 

insuficientes para demonstrar que, efetivamente, o valor bloqueado estava 

depositado em conta poupança, notadamente diante das informações 

constantes de fls. 141.

Assim, faculto ao executado que comprove, mediante declaração do 

banco, que o valor bloqueado é oriundo de conta poupança, no prazo de 

cinco dias, sob pena da conversão da indisponibilidade em penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 172656 Nr: 7597-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:15.329/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da AUTORA do despacho de fl. 61: "VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Intime-se pessoalmente a parte autora a dar andamento no feito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210228 Nr: 11181-82.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICARETTA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO WARMLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euzebio Nicaretta - OAB:20.848, 

THAÍS DE SOUZA COSTA NICARETTA - OAB:MT-16945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em cinco dias manifestar sobre 

endereços localizados à fl. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 269573 Nr: 9520-97.2016.811.0015

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VICENTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO: Jd. Imperial, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 117988 Nr: 10293-89.2009.811.0015

 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: JULLIA BHEATRIZ MARTINS, ELIANE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESQUITA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA, REAL NORTE TRANSPORTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DA 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT, RICARDO OLIVEIRA LOPES - OAB:OAB/MT 

13.518-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do requerida MESQUITA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 467 a 477.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007678-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDRAS SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007678-94.2018.8.11.0015 Vistos etc. Emendada a 

inicial, Id. 14809488, atendidos os requisitos, cite-se a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à entrega do produto 

descrito na exordial, de forma individualizada (art. 811 do CPC), sob pena 

de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Cientifique-se a 

parte executada de que, no mesmo prazo, poderá opôr embargos (art. 915 

do CPC), independentemente do depósito da coisa. Conste do mandado de 

citação a ordem de busca e apreensão do bem objeto da obrigação, que 

deve se dar de imediato se o executado não satisfizer a obrigação, nos 

termos do art. 806, § 2º, do CPC. Arbitro, de plano, honorários 

advocatícios em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela 

metade, em caso de pronta entrega do produto nos 15 dias acima 

mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC. Em relação ao 

pedido liminar de arresto, verifico imprescindível à juntada da carta 

precatória cumprida no Juízo Deprecado para sua análise. Assim, 

oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informação acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida e encaminhada no Id. 

14647230. Com a juntada, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de agosto de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244206 Nr: 14558-27.2015.811.0015

 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: GAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JETU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MAGRO MARTINS - 

OAB:21775/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE DE PAULA 

CARNEIRO - OAB:MT - 19366/O

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a petição de fls. 63/64, designo audiência de conciliação 

para o dia 15 de outubro de 2018, às 13:30 horas.

2. Intime-se a parte ré na pessoa do advogado constituído à fl. 41, bem 

como a parte autora, esta, pessoalmente, para que, compareçam à 

audiência.

 3. 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.

 4. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada 

em juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver 

interesse de incapaz.

 5. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir 

da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 6. 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.

 7. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao 
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Ministério Público.

 8. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão.

 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho 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 – 

Previamente a análise do PEDIDO de BLOQUEIO (Id. Num. 14945013 - Pág. 

1) INTIME-SE a parte AUTORA, por meio de sua ADVOGADA, para, no 

prazo de 05 (cinco), TRAZER aos autos no mínimo 03 (três) 

ORÇAMENTOS referentes ao MEDICAMENTO DEPAKENE 500mg, conforme 

PRESCRIÇÃO MÉDICA de Id. Num. 14745838 - Pág. 1, eis que o referido 

medicamento não foi computado nos orçamentos constante nos autos (Id. 

Num. 14745852 - Pág. 1; Num. 14745858 - Pág. 1 e Num. 14745859 - Pág. 

1). II – Com a manifestação, faça-me os autos em CONCLUSÃO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008388-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

ROSALINA JAKUBOWSKI NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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 

#1008388-17.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ROSALINA JAKUBOWSKI 

NOGUEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. I – INTIME-SE a parte Autora, por meio 

de sua ADVOGADA, para, no prazo 15 (quinze) dias, EMENDAR a INICIAL, 

devendo INDICAR, de forma PRECISA e OBJETIVA, quais os PEDIDOS a 

serem formulados em sede de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, eis que o 

PEDIDO foi formulado nos seguintes termos “Conceder a antecipação dos 

EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA URGENTE, diante da relevância 

dos fundamentos da demanda, bem como do receio da consumação do 

óbito da Requerente, determinando as Requeridas arcarem imediatamente, 

com todas as etapas da cirurgia destinada a melhora do mesmo”, todavia o 

PEDIDO deve ser CERTO e DETERMINADO (artigos 322 e 324 do CPC), 

NÃO se enquadrando a presente demanda nos casos de pedido genérico, 

elencados nos incisos do §1º do art. 324, CPC. II – Com o aporte, 

CONCLUSO para deliberações quanto ao recebimento da inicial. Às 

Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012424-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI (ADVOGADO(A))

ZENAIDE MARIA MANFRIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - MP (RÉU)

RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (RÉU)

ESTADO DE RONDONIA (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012424-39.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): ZENAIDE MARIA MANFRIN RÉU: ESTADO DE RONDONIA, 

RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, MINISTERIO DO 

PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - MP Vistos etc. I – DEFIRO o 

PEDIDO formulado em ID. 13944457 para que, inicialmente, seja 

CERTIFICADO eventual DECURSO do PRAZO para oferecimento de 

CONTESTAÇÃO por parte do Requerido Superintendência de 

Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em 

Rondônia (SAMP/RONDÔNIA); II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 214635 Nr: 14663-38.2014.811.0015

 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: LEOZIR DE ASSIS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDINÉIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 29/46 e 53/60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 161576 Nr: 9166-48.2011.811.0015

 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: JACKSON FONSECA HUDYMA, JEFERSON FONSECA 

HUDYMA, MARIO HUDYMA

 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:, 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: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 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.: 235292 Nr: 8930-57.2015.811.0015

 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: LEONIR COAN

 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:

 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. 141/154, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 216563 Nr: 16017-98.2014.811.0015
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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: LOURIVAL MENDES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641

 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. 114/122, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236854 Nr: 9994-05.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DEMERVAL DE AGUIAR

 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:

 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. 114/122, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184673 Nr: 5759-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECILDA RAMOS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 175-180 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 173-174 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 173, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245648 Nr: 15625-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 183-184 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 181-182 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 181 verso, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180493 Nr: 1331-38.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARELIZE TEREZA DO AMARAL

 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 etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 222-225 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 219-220 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 
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Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 219 verso, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246343 Nr: 16067-90.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 165-166 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 163-164 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 163 verso, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177012 Nr: 12777-72.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELY GIMENES VOLPINI RIALTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 200-203 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 197-199 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 198, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 203220 Nr: 5542-83.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA VIEIRA

 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 etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 210-227 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 203-204 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 203 verso, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 
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CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179770 Nr: 561-45.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE CORDEIRO LAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 222-233 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 220-221 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 221, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185922 Nr: 7070-89.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDO RAMOS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 132-135 pela 

apresentados pela Contadoria Judicial, conforme DECISÃO de fls. 

130-131, e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 

140, a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 187895 Nr: 9194-45.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 247-248 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 245-246 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 246, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 87168 Nr: 4582-74.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIVIA KOVALSKI

 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: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 161 apresentados pelo Exequente 

por meio do PETITÓRIO de fls. 159-160 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 542 de 656



do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 200703 Nr: 3336-96.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ANTONIO SEGER

 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: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 174-178 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 170-171 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 170 verso, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 122336 Nr: 1497-75.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA ERNESTINA WOLFART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 159-162 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 163 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 186033 Nr: 7187-80.2013.811.0015

 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: SOLIANE MADRUGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 146-148 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fl. 149 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 149, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180288 Nr: 1112-25.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 160-163, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 
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RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 147-155 e DETERMINO o quanto segue: a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 144, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 174976 Nr: 10516-37.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON SANTIAGO 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 PERMANENTE.

 CHAMO O FEITO A ORDEM!

 I – Da detida análise dos autos, verifica-se às fls. 146 que os autos NÃO 

RETORNARAM do E. TJMT com JULGAMENTO do RECURSO DE 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO, o que ensejaria o DESPACHO de fls. 

148-149, mas sim com a DETERMINAÇÃO para as “devidas providências” 

quanto ao “juízo de admissibilidade do recurso interposto pelo Município de 

Sinop e consequente intimação para apresentação das contrarrazões 

recursais, tampouco qualquer certidão de intempestividade”, logo NÃO HÁ 

TRÂNSITO EM JULGADO da SENTENÇA de fls. 83-95 e consequentemente 

INCABÍVEL qualquer CUMPRIMENTO (DEFINITIVO) DE SENTENÇA;

 II – Sendo assim, CHAMO O FEITO A ORDEM e REVOGO o DESPACHO de 

fls. 148-149, tornando sem efeito todos os atos subsequentes, e, com 

espeque no artigo 14 do CPC/2015, DETERMINO, inicialmente, seja 

CERTIFICADO, nos termos dos artigos 508 e 511, ambos do CPC/1973, 

acerca do RECURSO de APELAÇÃO acostado às fls. 112-126, bem como:

a) Se TEMPESTIVO, consigna-se que a APELANTE, Fazenda Pública, é 

isenta de custas/preparo, nos termos do § 1º do art. 511 do CPC/1973. 

Assim, o RECEBO no EFEITO DEVOLUTIVO, conforme disposição do art. 

520, inciso VII, do CPC/1973. Dê-se vista ao APELADO para oferecer 

CONTRARRAZÕES no prazo legal, de tudo sendo CERTIFICADO, devendo 

os autos serem REMETIDOS ao E. TJMT, com nossas homenagens;

b) Se INTEMPESTIVO, INADMITO o SEGUIMENTO do RECURSO de 

APELAÇÃO interposto às fls. 112-126, o qual deverá ser 

DESENTRANHADO, o que deverá ser CERTIFICADO, devendo os autos 

serem ENCAMINHADOS para REEXAME NECESSÁRIO da SENTENÇA de 

fls. 83-95.

III – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178566 Nr: 14416-28.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITA MARIA HOLSCHUCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Moreira Muniz - 

OAB:20.339-0, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 10.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 207-210, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 197-204 e DETERMINO o quanto segue: a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 188, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 228800 Nr: 4905-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIA MAGALHÃES DE DEUS

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 107-108, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 95-96 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO 

na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os 

débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 

(sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 
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para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 93, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178568 Nr: 14418-95.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA APARECIDA FELIPIM

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 168-173, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 158-165 e DETERMINO o quanto segue: a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 152, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230757 Nr: 6083-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLY TRIVILIN

 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 consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 142-143, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 122-124 e DETERMINO o quanto segue: a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 120, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 120078 Nr: 12345-58.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA HELENA IBRAHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Em que pese o PETITÓRIO de fls. 201, verifica-se que o EXECUTADO 

MUNICÍPIO de SINOP promoveu a INCORPORAÇÃO do adicional de 24% ao 

salário da parte Autora (fls. 199-200), nos termos do holerite de fls. 200, 

especificamente no “cód. 260 Grat. Ant. Merec. Referência 24,00”, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido formulado;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 203071 Nr: 5424-10.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA DIAS COELHO

 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:

 “Ex positis”, REJEITO LIMINARMENTE a IMPUGNAÇÃO de fls. 157-162, e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, conforme artigo 485, inciso X e artigo 535, parágrafo 2º, 

ambos do CPC/2015. (...) CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, 

HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 149-151 e DETERMINO o 

quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos 

VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que 

“considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o 

importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo 

único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na 

pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao 

PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual 

IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, 

art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 

447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a 
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OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à 

INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL 

apresentado às fls. 147, sob pena de incidir na pena de litigância de 

má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos 

termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 194434 Nr: 16179-30.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PIVETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, KARLA CRISTINA WATANABE ARCHER - 

OAB:16.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, REJEITO LIMINARMENTE a IMPUGNAÇÃO de fls. 201-206, e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, conforme artigo 485, inciso X e artigo 535, parágrafo 2º, 

ambos do CPC/2015. (...) CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, 

HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 165-171 e DETERMINO o 

quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos 

VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que 

“considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o 

importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo 

único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na 

pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao 

PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual 

IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, 

art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 

447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a 

OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à 

INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL 

apresentado às fls. 162, sob pena de incidir na pena de litigância de 

má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos 

termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178563 Nr: 14413-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE CÁSSIA LEITÃO

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 190-191, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 178-185 e DETERMINO o quanto segue: a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 171, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 221808 Nr: 770-43.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 141-144, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 121-123 e DETERMINO o quanto segue: a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 119, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180411 Nr: 1239-60.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL ROSSI ULIANO

 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:
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 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 153-154, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 141-148 e DETERMINO o quanto segue: a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 133, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230184 Nr: 5713-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARIA ZART

 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 consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 123-124, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 105-106 e DETERMINO o quanto segue: a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 102, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179419 Nr: 184-74.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANDRO D'AGOSTINI

 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 – (...) II - Assim HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 246-2248 

apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 242-245 e 

DETERMINO o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. 

Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor 

do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 

da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do 

PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. III – Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 244 sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. Em 

caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à parte 

EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às 

custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e 

danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, 

conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. IV - Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 270857 Nr: 10350-63.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da IMPUGNAÇÃO de fls. 16-19, INTIME-SE a parte EXECUTADA 

para MANIFESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias;

 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.: 246137 Nr: 15947-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIA AMARAL DO CARMO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Compulsando os autos, verifica-se que a PARTE AUTORA é 

BENEFICIÁRIA da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, razão pela qual, 

diante do PETITÓRIO de fls. 132-133, pugna pela elaboração dos 

CÁLCULOS de LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA via CONTADORIA JUDICIAL;

II - Neste sentido dispõe o disposto 98, VII, do CPC/2015, incluído pela Lei 
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n.º 13.105/15, a saber:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (...)VII. o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução.”

 III – Assim, DETERMINO a REMESSA dos AUTOS à CONTADORIA 

JUDICIAL para que proceda, na forma do art. 98, VII CPC/2015, a 

LIQUIDAÇÃO dos CÁLCULOS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

IV - Após, INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

MANIFESTAR-SE acerca do LAUDO CONTÁBIL e, em caso de 

CONCORDÂNCIA, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS JUDICIAIS e 

DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

V – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190602 Nr: 12104-45.2013.811.0015

 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 SANTANA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 META 02/2018

I – CUMPRA-SE a DECISÃO de fls. 47 em sua INTEGRALIDADE, nos 

seguintes termos:

 a) INTIMEM-SE os SUCESSORES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntem aos autos o TERMO de INVENTARIANTE, eis que, nos termos do 

art. 75, inciso I, do CPC/2015, é o REPRESENTANTE do ESPÓLIO;

 b) Com o aporte, DETERMINO à SECRETARIA as RETIFICAÇÕES no 

SISTEMA APOLO e CAPA dos AUTOS;

c) Após, CITE-SE o Requerido para se pronunciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme art. 690 do CPC/2015;

 d) Em seguida, INTIME-SE o ESPÓLIO para MANIFESTAÇÃO, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182162 Nr: 3097-29.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FRANÇOSO

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 208-212, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 231-254 e DETERMINO o quanto segue: a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 230, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184396 Nr: 5470-33.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE APARECIDA OSÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – DETERMINO a INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESCLAREÇA quanto ao percentual de incorporação do 

adicional de antiguidade e merecimento que entende devido, eis que no 

PETITÓRIO de fls. 200-201 o fixa em 24% e no PETITÓRIO de fls. 207-208, 

reiterado às fls. 215, o fixa em 20%, bem como INDIQUE 

ESPECIFICAMENTE eventuais valores que ainda entende devidos, ante os 

pagamentos efetuados pelo Executado em 27/09/2016 (fls. 185-186);

 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.: 182524 Nr: 3492-21.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANI LIVI

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 145-150, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 127-129 e DETERMINO o quanto segue: a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 
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entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 125, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177590 Nr: 13403-91.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI CHAGAS DE SOUZA CANTOR

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 144-149, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 134-141 e DETERMINO o quanto segue: a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 128, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180546 Nr: 1386-86.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIA MARIA EBERHART

 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 EM CORREIÇÃO.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 218-227 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 213-214 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 

215-216, a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246134 Nr: 15945-77.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA FAZ FERREIRA MOHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Compulsando os autos, verifica-se que a PARTE AUTORA é 

BENEFICIÁRIA da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, razão pela qual, 

diante dos PETITÓRIOS de fls. 94-95 e fls. 103-106, pugna pela elaboração 

dos CÁLCULOS de LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA via CONTADORIA 

JUDICIAL;

II - Neste sentido dispõe o disposto 98, VII, do CPC/2015, incluído pela Lei 

n.º 13.105/15, a saber:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (...)VII. o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução.”

 III – Assim, DETERMINO a REMESSA dos AUTOS à CONTADORIA 

JUDICIAL para que proceda, na forma do art. 98, VII CPC/2015, a 

LIQUIDAÇÃO dos CÁLCULOS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

IV - Após, INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

MANIFESTAR-SE acerca do LAUDO CONTÁBIL e, em caso de 

CONCORDÂNCIA, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS JUDICIAIS e 

DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

V – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181086 Nr: 1971-41.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIA DE FÁTIMA SOARES STURMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 549 de 656



 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 162-168, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 146-148 e DETERMINO o quanto segue: a) 

EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do 

competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES 

ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno 

valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 

7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 144, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182518 Nr: 3486-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BERNARDO

 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.

 I – DEFIRO o PETITÓRIO de fls. 177 e DETERMINO o levantamento dos 

valores, mediante a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ JUDICIAL, da importância 

paga voluntariamente pelo Executado;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 158823 Nr: 6069-40.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO OLTRAMARI ENGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por EDUARDO 

OLTRAMARI ENGLER em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP.

 Perscrutando os autos, a parte Autora, conforme PETITÓRIO de fls. 174, 

manifesta a DESISTÊNCIA da demanda, pugnando por sua 

HOMOLOGAÇÃO e EXTINÇÃO.

É o Relatório. Decido.

O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o juiz não resolverá o mérito 

quando: homologar a desistência da ação”.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 196689 Nr: 18405-08.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIL APARECIDA DE OLIVEIRA VELOZO

 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 EM CORREIÇÃO.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 206-218 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 202-203 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 

204-205, a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179542 Nr: 314-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE PALMA MAZZOTTY

 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:

 “Ex positis”, REJEITO LIMINARMENTE a IMPUGNAÇÃO de fls. 176-181, e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, conforme artigo 485, inciso X e artigo 535, parágrafo 2º, 

ambos do CPC/2015. (...) CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, 

HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 162-163 e DETERMINO o 

quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos 

VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que 

“considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o 

importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo 

único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na 

pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao 

PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual 

IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos 
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termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, 

art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 

447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a 

OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à 

INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL 

apresentado às fls. 160, sob pena de incidir na pena de litigância de 

má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos 

termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 193310 Nr: 15075-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA PASCHOALATTO ZANUTTO

 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:

 “Ex positis”, REJEITO a IMPUGNAÇÃO à EXECUÇÃO com fulcro no art. 

535, § 3°, e, art. 910, § 3º, ambos do CPC/2015 e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

conforme artigo 485, inciso X, do CPC/2015. (...) CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto ao disposto no artigo 496, 

inciso I, do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

201-211 e DETERMINO o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio 

do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO 

em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e 

art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado 

no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO 

de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para 

SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, 

referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 167, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180991 Nr: 1862-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE. I – Inicialmente, REVOGO o 

DESPACHO de fls. 216-217, e, consequentemente, DEIXO de APRECIAR a 

“nova” IMPUGNAÇÃO de fls. 218-221, eis que os autos já se encontram, 

inclusive, com SENTENÇA nos EMBARGOS À EXECUÇÃO, cuja CÓPIA foi 

TRASLADA às fls. 191-202;II - Assim HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 

206-213 apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 

203-205 e DETERMINO o quanto segue:a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em 

favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 

100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do 

PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015.COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.III – Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 205 sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. Em 

caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à parte 

EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às 

custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e 

danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, 

conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.IV - Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 220762 Nr: 114-86.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADES JAHN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 110-111, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (...) 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às 

hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS 

apresentados às fls. 93-95 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO 

na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os 

débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 

(sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, 

portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da 

CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público 

foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures 

fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais 

próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do 

CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. Por fim, quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) 

dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 91, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. (...) Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236549 Nr: 9773-22.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCI GONZATTI ZAMPIERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 132-133, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto 

CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que 

FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, 

HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 115-117 e DETERMINO o 

quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos 

VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que 

“considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o 

importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo 

único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na 

pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao 

PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual 

IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. (...) Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 229100 Nr: 5094-76.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO) - OAB:9252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados nos 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, AFASTANDO o EXCESSO de 

EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o EMBARGANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 08 

dos autos em apenso e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por 

intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor da parte EXEQUENTE para PAGAMENTO dos 

VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI ESTADUAL nº 10.656/2017 

considera “de pequeno valor” a importância “cujo valor, devidamente 

atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de 

Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito” (art. 1º, 

“caput”), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade na 

pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao 

PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual 

IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, 

art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 

447) da CNGC/TJMT.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 203228 Nr: 5550-60.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR DALLALBA QUALIO

 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: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOLP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 204-210 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 203 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 162, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 193311 Nr: 15076-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA MIDORI KAMIYA

 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: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 CERTIFICO que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas ao Procurador(a) da parte 

Requerente/Exequente, para que, no prazo de 05(cinco) dias, se 

manifeste acerca dos termos do ofício proveniente do Departamento 

Auxiliar Administrativo e Legislativo do Município de Sinop-MT.

Sinop-MT, 28 de agosto de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 258171 Nr: 2591-48.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME CARLOS KOTOVICZ 

- OAB:18.583-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Ordem de 

Serviço nº 003/2016, abro vistas ao(s) Procurador(a) da parte 

Requerente, para que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que 

entender de direito.

Sinop-MT, 28 de agosto de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 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:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Ordem de 

Serviço nº 003/2016, abro vistas ao(s) Procurador(a) da parte 

Requerente, para que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que 

entender de direito.

Sinop-MT, 28 de agosto de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181114 Nr: 2002-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVILDE INEZ RUCKER

 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: PROCURADOR MUNICÍPIO DE 

SINOP-MT - OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Ordem de 

Serviço nº 003/2016, abro vistas ao(s) Procurador(a) da parte 

Requerente, para que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que 

entender de direito.

Sinop-MT, 28 de agosto de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181114 Nr: 2002-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVILDE INEZ RUCKER

 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: PROCURADOR MUNICÍPIO DE 

SINOP-MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 202-208, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda 

ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015, HOMOLOGO os 

CÁLCULOS apresentados às fls. 175-177 e DETERMINO o quanto segue: 

a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, 

do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES 

SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera 

de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe 

correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), 

devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do 

CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa 

de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO 

da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA 

INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, 

conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, 

seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 174976 Nr: 10516-37.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON SANTIAGO 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:

 C E R T I D Ã O

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso de Apelação interposta pelo REQUERIDO (fls 112/126): 

Município de Sinop - MT, foi protocolado no prazo legal, bem como este é 

dispensado do preparo, pois goza de isenção legal (art. 511, § 1º do CPC).

 Certifico ainda, que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e 

Prov. 56/2007-CGJ-MT , razão pela qual expeço intimação aos(a) 

REQUERENTE: AILTON SANTIAGO OLIVEIRA para que querendo ofereça 

contrarrazões dentro do prazo legal.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 28 de agosto de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 46077 Nr: 10893-86.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA SINOP LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 122857 Nr: 2023-42.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORNELES E CUNHA DORNELES LTDA. - ME, 

ANTONIO AVILMAR GONÇALVES DORNELES, DELÍRIA CUNHA DORNELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 
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encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178146 Nr: 13986-76.2012.811.0015

 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: SOLANGE MARIA FERRONATO

 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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180922 Nr: 1790-40.2013.811.0015

 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: NEIVA ANA RUFATO

 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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183185 Nr: 4190-27.2013.811.0015

 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: SUELI IRACI CANOVA

 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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 204140 Nr: 6300-62.2014.811.0015

 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: EUNICE BARROS DE OLIVEIRA 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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 207178 Nr: 8751-60.2014.811.0015

 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: IVANILDE BORDULIS DOS SANTOS

 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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 221341 Nr: 494-12.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRNACISCO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., SAAES - SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 255771 Nr: 1274-15.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RIBEIRO, ROSENI FERREIRA RIBEIRO

 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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267043 Nr: 7701-28.2016.811.0015

 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: DARCI INES REINEHR ALLES

 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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 269050 Nr: 9130-30.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA LISBOA DE PRADO

 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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 277506 Nr: 14535-47.2016.811.0015
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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: SEBASTIAO DA COSTA BARBOSA

 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:

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006394-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISBELA LOPES SOARES (REQUERENTE)

LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006394-51.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FLORISBELA LOPES 

SOARES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA proposta por FLORISBELA LOPES 

SOARES, 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 padece de fortes dores na coluna. Ao procurar um 

médico ortopedista para avaliar o quadro clínico dessa, a mesma fora 

informada que as dores eram originárias do seu grande volume de seus 

seios. Com o propósito de melhor se certificar de seu problema de saúde, 

a Autora também fora à procura de um cirurgião plástico para estimar 

eventual necessidade de cirurgia. O médico especialista em cirurgia 

plástica, da análise de várias radiografias concluiu que, de fato, os 

sintomas das dores decorriam do volume dos seios”. (sic) Postula pela 

concessão da TUTELA ANTECIPADA, a fim de determinar ao Estado de 

Mato Grosso e ao Município de Sinop/MT, que seja providenciado o 

tratamento adequado a paciente, qual seja, REDUÇÃO DAS MAMAS, sob 

pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (Dez mil reais), para a 

hipótese de descumprimento dos pedidos deferido em sede de liminar, bem 

como em caso de descumprimento, seja realizado o bloqueio de verbas 

públicas para o custeio da cirurgia. 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 RELATÓRIO MÉDICO acostado em Id. Num. 

14118221 - 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 

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 

providenciem o exame de que a parte AUTORA necessita, qual seja, 

“REDUÇÃO DAS MAMAS”, conforme RELATÓRIO MÉDICO acostado em Id. 

Num. 14118221 - Pág. 1, devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, 

para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. INDEFIRO o PEDIDO de 

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO processual, eis que a parte Autora não se 

enquadra no requisito etário prescrito no artigo 71 da Lei nº 10.741/2013 e 

artigo 1.048, inciso I do Código de Processo Civil. Por fim, 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 
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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). 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 RELATÓRIO MÉDICO acostado 

em Id. Num. 14118221 - 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007965-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

JOAO BITENCOURT DA SILVA (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 

#1007965-57.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOAO BITENCOURT DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por JOÃO BITENCOURT DA SILVA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. A TUTELA ANTECIPADA foi DEFERIDA em 

13.08.2018 (Id. Num. 14712232 - Pág. 1 a 5), contudo, por meio do 

PETITÓRIO de Id. Num. 14833789 - Pág. 1, o Requerente informa que ao 

passar por nova avaliação médica, foi indicado a necessidade de alterar o 

procedimento cirúrgico de angioplastia para revascularização do 

miocárdio. Vieram-me os autos em CONCLUSÃO. É o Relatório. Decido. 

Imperioso destacar que o PEDIDO dos autos é de ASSISTÊNCIA à SAÚDE. 

A realização do PROCEDIMENTO VINDICADO que viabiliza o tratamento é 

mero MEIO para que se ALCANCE o FIM, em si, da postulação judicial, qual 

seja, o TRATAMENTO de SAÚDE a que deve ser submetido o demandante. 

Bem sintetizou a matéria o Des. Irineu Mariani, quando do julgamento dos 

Embargos de Declaração nº 70018742635 (TJ-RS, Relator: Sandra 

Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 22/12/2011, Segunda Câmara 

Cível): “(...) Não há confundir modificação do pedido com modificação do 

medicamento. O pedido é de assistência à saúde. Este é fixo. Já os meios 

necessários, ou os medicamentos, são variáveis. Se quando ajuizado o 

processo o medicamento necessário era um, e durante a tramitação do 

processo, por inúmeras causas, inclusive evolução ou involução da 

moléstia, passa a ser outro, óbvio que deve ser feita a adequação. 

Absurdo pensar que a parte deve ajuizar outro processo. Por isso, repito, 

o pedido é de assistência à saúde. Não há confundir modificação do 

pedido com modificação do medicamento”. Nesse mesmo sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TJMT: AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – TRATAMENTO DE SAÚDE - PRELIMINARES DE 

MODIFICAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADAS - RECURSO IMPROVIDO. Inexiste 

modificação do pedido quando o objeto da ação é tratamento de saúde. O 

Ministério Público é legítimo para ingressar com ação civil pública para 

defesa de direitos individuais indisponíveis (AgR, 22058/2013, 

DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 26/03/2013, Data da publicação no DJE 12/04/2013). Além 

disso, o pleito foi formulado ANTES de o feito ser SENTENCIADO e só foi 

possível porque COMPROVADA a necessidade, conforme LAUDO MÉDICO 

acostado em Id. Num. 14833987 - Pág. 1 e, consequentemente, análise por 

este Juízo da viabilidade da alteração, sem, em nenhum momento, subtrair 

dos Requeridos qualquer possibilidade de defesa. “Ex positis”, DEFIRO o 

PLEITO ESTAMPADO em Id. Num. 14833789 - Pág. 1, DETERMINANDO o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO a DISPONIBILIZAR 

IMEDIATAMENTE, em sede de TUTELA ANTECIPADA, à parte Requerente o 

procedimento de que necessita, qual seja, REVASCULARIZAÇÃO DO 

MIOCÁRDIO, conforme RELATÓRIO MÉDICO de Id. Num. 14833987 - Pág. 1, 

bem como DEFIRO, como ADITAMENTO dos PEDIDOS de MÉRITO, a 

presente postulação. Para tanto, NOTIFIQUE-SE o SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE, os COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, 

todos da SES/MT e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP para 

o devido cumprimento desta decisão. Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão 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 – Com a manifestação de Id. Num. 14956613 - Pág. 

1 e 2, passo a análise do PEDIDO de BLOQUEIO JUDICIAL. Verifica-se que, 

não obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm cumprindo o 

COMANDO JUDICIAL, ressaltando que trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR, por meio da qual a parte Autora objetiva o 

recebimento do medicamento “NIVOLUMAB, na dose de 255mg a cada 

duas semanas”. II – Assim, para que não haja maiores dissabores e 

SOBRETUDO RISCO de se agravar a saúde da parte Autora pela falta do 

fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO 

GROSSO, devendo ser efetivado no valor do MENOR ORÇAMENTO 

apresentado, qual seja, pela “PHARMA-K”, conforme orçamento juntado ao 

Id. Num. 13093912 - Pág. 1. Em razão da EXCEPCIONALIDADE e 

URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA é a que ora se IMPÕE, 

a fim de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – 

Dada a URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE a PHARMA-K 

(Id. Num. 13093912 - Pág. 1), para que FORNEÇA o MEDICAMENTO 
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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$ 58.680,00 (cinquenta e oito mil seiscentos e oitenta reais) x 

06 (seis) meses de tratamento = R$ 352.080,00 (trezentos e cinquenta e 

dois mil e oitenta 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. Intimem-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007915-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ELIAS (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (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 

#1007915-31.2018.8.11.0015 REQUERENTE: CLEONICE ELIAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Compulsando os autos, verifico que até o momento não foi 

CUMPRIDA pelos REQUERIDOS o COMANDO JUDICIAL, a qual determinou 

aos Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente 

“ANGIOPLASTIA CORONARIANA”. II – Assim, para que não haja maiores 

dissabores e, sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela 

NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, DETERMINO o BLOQUEIO na 

CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado no ID. Num. 

14926405 - Pág. 1, devendo ser efetivado no valor do ORÇAMENTO 

apresentado no ID. Num. 14663019 - Pág. 1 e 2 (INTERCOR) e ID. Num. 

14663005 - Pág. 1 (FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO). Em razão da EXCEPCIONALIDADE e 

URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA é a que ora se IMPÕE, 

a fim de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – 

Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a INTERCOR e o 

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO (ID. Num. 14663019 - Pág. 1 e 2; ID. Num. 

14663005 - Pág. 1), para que REALIZE a CIRURGIA DE “ANGIOPLASTIA 

CORONARIANA” vindicado pelo(a) Autor(a), e informe, no prazo mais 

exíguo possível nos autos, o número da conta para transferência da 

quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 3.162,50 (três mil cento e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos) + R$ 47.100,00 (quarenta e sete e cem 

reais) = R$ 50.262,50 (cinquenta mil duzentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) o que, desde já, fica autorizado a ser procedido 

mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO 

constante no “Item alhures” e com o APORTE da NOTA FISCAL, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 

02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a 

nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) 

se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias – inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO 

para apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO 

do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com 

urgência, servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009662-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA TIBERIO DE AGUIAR (AUTOR(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK (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 

#1009662-50.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARCIA REGINA TIBERIO DE 

AGUIAR RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – DEFIRO o PEDIDO de Id. Num. 14164152 - Pág. 1 a 5, por 

conseguinte, NOTIFIQUEM-SE os PARTICULARES: INSTITUTO DE 

GASTROENTEROLOGIA E PSICOLOGIA - DR. PEDRO PADUAN E 

PSICOLÓGICA MARISTELLA (AVALIAÇÃO GASTROENTEROLOGISTA) – 

Id. Num. 14164190 - Pág. 1; SINOP ANESTESIOLOGIA (AVALIAÇÃO 

PRÉ-ANESTÉSICA PARA CIRURGIA DE GASTROPLASTIA) – Id. Num. 

14164175 - Pág. 1; CLÍNICA DO CORAÇÃO - DR. WESLEY HENLLEY 

MUNIZ (AVALIAÇÃO CARDIOLOGISTA) – Id. Num. 14164235 - Pág. 1; 

CLÍNICA CIMED - DR. LUCIANO AQUINO DE FARIA (AVALIAÇÃO 

ENDOCRINOLOGISTA e NUTRICIONISTA) – Id. Num. 14164240 - Pág. 1; 

CLÍNICA CIMED - DRA YONARA RIVELLE N. DAVID (AVALIAÇÃO 

PNEUMOLOGISTA) – Id. Num. 14164212 - Pág. 1; LABORATÓRIO 

BIOCLÍNICO (EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS) – Id. Num. 14164260 - Pág. 1; 

CISA CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (ULTRASSOM E RAIO X) – 

Id. Num. 14164388 - Pág. 1, para que disponibilizem à parte Autora, os 

procedimentos pré-operatórios de que necessita. APÓS a prestação do 

serviço, cabe aos TERCEIROS PARTICULARES carrearem aos autos a 

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA do procedimento e apresentar NOTA 

FISCAL do SERVIÇO prestado, juntamente com o número da conta, para 

que seja feita a LIBERAÇÃO DE VALORES. Obviamente, considera-se 

como balizador, os orçamentos previamente apresentados nos autos, mas 

também há ponderação sobre eventuais alterações que podem ocorrer 

quando da efetivação do(s) serviço(s). II – Após, CONCLUSO para o 

APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008285-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANCELMO DA COSTA (AUTOR(A))

IZAQUE DA SILVA (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 

#1008285-10.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE ANCELMO DA COSTA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – INAUDITA 

ALTERA PARS proposta por JOSÉ ANCELMO DA COSTA, 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 

“vítima de acidente automobilístico nesta cidade no ano de 2015, necessita 

com urgência da realização de uma CIRURGIA DE ASTRODESE DE 

TORNOZELO devido à Fratura ocasionada pelo acidente. O autor foi 

diagnosticado com “Fratura de Tornozelo”. Ademais, o estado clínico vem 

se agravando. Porém, é "potencialmente reversível" se for submetido 
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urgentemente à intervenção cirúrgica”. Postula pela concessão da 

TUTELA ANTECIPADA, para determinar aos réus, solidariamente, que 

cumpram a obrigação constitucional de encaminhar o autor (dentro ou fora 

do seu domicílio) imediatamente e independente de fila de espera face a 

urgência do caso, para realização do procedimento cirúrgico no tornozelo 

direito, de modo que volte a andar, fornecendo-lhe os tratamentos 

ulteriores que forem necessários a seu pronto restabelecimento sob pena 

de multa, preferencialmente de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia. 

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. 14881612 - 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 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 

providenciem o procedimento de que a parte AUTORA necessita, qual 

seja, “CIRURGIA NO TORNOZELO DIREITO”, conforme LAUDO MÉDICO 

acostado em Id. Num. 14881612 - Pág. 1, bem como, “FORNECENDO-LHE 

OS TRATAMENTOS ULTERIORES QUE FOREM NECESSÁRIOS A SEU 

PRONTO RESTABELECIMENTO”, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 558 de 656



o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado em 

Id. Num. 14881612 - 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008283-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

ALFREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008283-40.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA DA CRUZ SANTANA 

DOS SANTOS, ALFREDO DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – 

PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO 

COMINATÓRIO - COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA 

COMINATÓRIA proposta por MARIA DA CRUZ SANTANA DOS SANTOS, 

neste ato representado por Seu filho ALFREDO DOS SANTOS, em face do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do 

Município ou pela Prefeita Municipal e do ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado. Aduz a inicial, que 

“Conforme relatório médico, anexo, lavrado pela Doutora Helena Maria S. 

Barbosa - CRM/MT 8995, a Requerente: Paciente deu entrada na UPA no 

dia 21.05.18, com mal súbito, apresentando dislabia e desvio rima à direita 

com hemiplegia à esquerda. Realizou TC de crânio em 21-05.18 com tênus 

regiões hipodensas confluentes da substancia branca periventricular, sem 

realização de TC de controle. (...). Recebe alta após 9 dias de internação, 

em uso do SNE (Sonda Nasoenteral) (..). Solicito para paciente Maria da 

Cruz Santana dos Santos, 87 anos, acamada, sequela de AVC 

ISQUEMICO, uso contínuo de Fralda Geriátrica. Uso de 6 fraldas geriátricas 

por dia, tamanho M”. (...). Conforme relatório médico, anexo, lavrado pela 

Doutora Nutricionista Ezineide de Jesus Morbach - CRN 9728/CNS 

705008824590557, a Conforme relatório médico, anexo, lavrado pela 

Doutora Helena Maria S. Barbosa - CRM/MT 8995, a Requerente: Paciente 

Maria da Cruz Santana dos Santos, 87 anos, vitima de Acidente Vascular 

Encefálico (AVE) há 30 dias, encontra-se no ambiente domiciliar, sob os 

cuidados de familiares. Teve sequelas neurológicas, com 

comprometimento da deglutição, impossibilitando a nutrição por via oral. 

Está com Sonda Nasogástrica. Necessita, portando, de alimentação 

enteral nas quantidades adequadas para atender suas demandas 

nutriconais. Prescrevo fórmula enteral: Nutrison Soya Mult Fiber 11 

medidas 6 vezes ao dia, totalizando 13 latas de 800 gramas mensais. A 

dieta prescrita fornecerá 1485 kcal, sendo adequada à paciente. (sic) 

Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA, “a fim de ordenar o 

MUNICÍPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO a fornecerem, DE 

IMEDIATO, a Requerente FRALDA GERIATRICA M, EQUIPO PARA 

ALIMENTAÇÃO ENTERAL, FRASCO, NUTRISON SOYA MULTI FIBER – 800 

GR, todos de maneira CONTÍNUA, por tempo indeterminado e de maneira 

ininterrupta, conforme relacionado abaixo, em quanto perdurar o 

tratamento, como única forma de garantir-lhe o direito a vida, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao Estado de 

Mato Grosso e ao Município de Sinop/MT, em caso de atraso no 

cumprimento da determinação, bem com anotando-se a possibilidade de 

prisão em flagrante do responsável legal”. (sic) 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 LAUDOS MÉDICOS acostados no Id. Num. 

14879464 - Pág. 1 e Id. Num. 14879472 - 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 

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). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no 

atendimento .!! Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: "Art. 15. É assegurada a atenção integral à 

saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação” da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. Cumpre ressaltar, por fim, que o 
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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, os insumos de que 

necessita, qual seja, “FRALDA GERIATRICA M, EQUIPO PARA 

ALIMENTAÇÃO ENTERAL, FRASCO, NUTRISON SOYA MULTI FIBER – 800 

GR, todos de maneira CONTÍNUA”, conforme LAUDOS MÉDICOS 

acostados em Id. Num. 14879464 - Pág. 1 e Id. Num. 14879472 - Pág. 1. 

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). Ademais, INDEFIRO o pedido de 

PRISÃO dos SECRETÁRIOS ESTADUAL e MUNICIPAL de SAÚDE e do 

DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE de SINOP, eis que NÃO se 

trata de nenhum dos casos de PRISÃO CIVIL elencados pela Constituição 

Federal (dívida alimentar), reconhecidos legalmente. “Nesse contexto, a 

competência para a decretação da prisão é exclusiva do Juízo criminal, no 

curso de procedimento criminal, não se podendo cogitar em prisão por 

ordem de Juiz no exercício da jurisdição civil, fora das hipóteses de prisão 

civil.” (HABEAS CORPUS Nº 80516/2013 - CLASSE CNJ - 1269 - 

COMARCA DE SINOP). 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 dos LAUDOS MÉDICOS 

acostados em Id. Num. 14879464 - Pág. 1 e Id. Num. 14879472 - 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008435-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DIAS ALTALI HOFFSTAETER (AUTOR(A))

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(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 

#1008435-88.2018.8.11.0015 AUTOR(A): PAULA DIAS ALTALI 

HOFFSTAETER RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por PAULA DIAS ALTALI, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Aduz a inicial, que a parte “autora apresenta problemas 

em seu olho direito, tendo passado por tratamentos e até por transplantes. 

Atualmente, conforme comprovam os laudos e a própria fotografia da 

autora, seu olho direito está dilatado, não enxerga quase nada do referido 

olho. Necessita urgentemente realizar um procedimento cirúrgico, 

denominado “Ceratoprotese de Dohlman OD”, conforme receituário 

médico”. (sic) Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA para 

determinar que o requerido providencie imediatamente a realização da 

cirurgia denominada “CERATOPROTESE DE DOHLMAN OD”, bem como a 

internação e o tratamento pós-operatório, sob pena de aplicação de multa 

diária, não inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de 

descumprimento. CARREOU 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 ao ID. Num. 14967932 - 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 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 560 de 656



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, que providencie o procedimento cirúrgico de 

que a parte Requerente necessita, qual seja, “CERATOPROTESE DE 

DOHLMAN OD, bem como a INTERNAÇÃO E O TRATAMENTO 

PÓS-OPERATÓRIO”, conforme Laudo Médico constante no Id. Num. 

14967932 - Pág. 1, Para tanto, NOTIFIQUE 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 a 

imposição 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 deste 

“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 constante no Id. Num. 14967932 - 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.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO (ADVOGADO(A))

RENAN DE BARROS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETA ENGENHARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

FERNANDO GOMES DE PAULA (REQUERIDO)

FLAVIA SILVA MIRANDA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001504-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RENAN DE BARROS PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: PROJETA ENGENHARIAS LTDA - ME, FLAVIA 

SILVA MIRANDA DE PAULA, FERNANDO GOMES DE PAULA Vistos, etc. 

Sem delongas despiciendas, em atenção ao pleito formulado pelo 

requerente em mov. id. n° 14980909, decido: I - Considerando as inúmeras 

tentativas infrutíferas de citação dos demandados e que, conforme 

noticiado pelo autor - e verificado por este Magistrado, um advogado 

estranho ao feito tem acessado regularmente os autos, sendo possível 

que esteja colaborando com os requeridos para evitar a citação, entendo 

por bem acolher o pedido de decretação do sigilo, ao menos por ora, 

considerando, ainda, que tal medida não acarreta qualquer prejuízo, uma 

vez que se trata de relação privada, não subsistindo interesse público e 

que, tão logo seja formalizada a triangularização da lide, haverá a retirada 

do sigilo. II – No que tange ao pedido de citação por aplicativo de 

mensagens “Whatsapp”, indefiro por falta de regulamentação de tal 

modalidade de citação, o que pode culminar em futura alegação de 

nulidade e consequente procrastinação do feito. III - Assim, em atenção 

aos princípios da celeridade e simplicidade que regem o Juizado Especial, 
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determino que a Secretaria de Vara designe nova data para audiência de 

conciliação e renove a tentativa de citação por ligação para os números 

de telefone informados pelo autor, certificando-se nos autos. IV -Restando 

infrutífera, determino a expedição de Carta Precatória para citação no 

endereço situado na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, bem como de 

mandado de citação por Oficial de Justiça no endereço informado em mov. 

id. n° 13784168. V - Indefiro o pedido de citação por meio do advogado 

que consta em acesso de terceiros aos autos, uma vez que o mesmo não 

se habilitou no feito, não sendo crível formalizar o ato citatório com base 

na presunção de que o mesmo assista aos demandados. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 28 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001948-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON TIAGO HIPOLITO (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001948-39.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EWERTON TIAGO HIPOLITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I – Sem 

maiores delongas, determino a INTIMAÇÃO da parte executada para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

decisão proferida em Id. Mov. 13388116, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

do exequente. II – Após, em nada sendo requerido no prazo de 05(cinco) 

dias, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações estilares. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

SIMONE MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001946-69.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SIMONE MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I – Sem maiores 

delongas, determino a INTIMAÇÃO da parte executada para, nos termos 

do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

decisão proferida em Id. Mov. 13391635 , isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

da exequente. II – Após, em nada sendo requerido no prazo de 05(cinco) 

dias, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações estilares. 

Intime-se. Cumpra-se como MANDADO/OFÍCIO/CARTAPRECATÓRIA. Às 

providências. SINOP, 28 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

JUNIOR PEREIRA CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001913-79.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JUNIOR PEREIRA CHAGAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I – Sem maiores 

delongas, determino a INTIMAÇÃO da parte executada para, nos termos 

do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

decisão proferida em Id. Mov. 13385153 , isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

do exequente. II – Após, em nada sendo requerido no prazo de 05(cinco) 

dias, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações estilares. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001906-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001906-87.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA 

RAMOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. CUMPRA-SE imediatamente a 

decisão proferida em Id. 12077109, devolvendo-se os autos à Turma 

Recursal para deliberação necessária, sobretudo, certidão de trânsito em 

Julgado do Acórdão de Id 11443063. Oportunamente, concluso. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 28 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001815-94.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SANDRA APARECIDA DE 

OLIVEIRA JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I – 

Sem maiores delongas, determino a INTIMAÇÃO da parte executada para, 

nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

decisão proferida em Id. Mov. 13386713 , isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

da exequente. II – Após, em nada sendo requerido no prazo de 05(cinco) 

dias, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações estilares. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008485-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008485-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. 

Vistos, etc. I - Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDE A INICIAL, juntando o comprovante de endereço em seu nome, 

nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo; II - Com o aporte, 

concluso para apreciação de tutela; Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 28 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1008449-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008449-72.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CLEIDE APARECIDA DA SILVA 

NASCIMENTO RÉU: ADAUTO DE LIMA Vistos, etc. I - Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, bem como, intime-se o reclamante, para comparecimento 

na audiência de conciliação a ser designada de acordo com a pauta deste 

Juízo, INTIMANDO-SE as partes para comparecimento; II - Advirto que, o 

não comparecimento do reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, o não comparecimento, 

implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95); III - Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar em 5 (cinco) dias, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo. Serve a 

presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se e Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 28 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011495-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIENE SILVA (REQUERENTE)

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

JOCELAINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012558-15.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

MARCELO ARIEL MANTOVANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012558-15.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: CARPE DIEM RESORT 

RESIDENCIAL EXECUTADO: MARCELO ARIEL MANTOVANI Vistos, etc. 1. 

Em atenção ao pedido contido no ID 9286910, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

homologatória proferida nos autos, sob pena de ter o montante do débito 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, COM ou SEM manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e tornem 

os autos conclusos para deliberação do pedido do que lhe é de direito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EBERTON GONCALVES (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000286-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EBERTON GONCALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. CUMPRA-SE a decisão já proferida em 

Id. 12687208. Com efeito, determino a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ para 

levantamento do montante incontroverso, depositado nos autos em Mov. 

13497833 , PROCEDA-SE com a transferência em favor da parte 

exequente. Após, ARQUIVEM-SE o feito com as baixas e anotações 

estilares. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008489-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY ANTUNES DE FREITAS (REQUERENTE)

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008489-54.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TATIANY ANTUNES DE 

FREITAS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Considerando que na presente demanda o(a) 

reclamante pugna seja excluído seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, INTIME-SE o(a) requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

junte aos autos extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos 

órgãos oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL). Com o aporte, concluso 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004952-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIALDO RODRIGUES TRINDADE (EMBARGANTE)

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS (EMBARGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011018-34.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

HARRISSON SILVA HOFFMANN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER S/A (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovido(a) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

do calculo apresentado nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010922-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIRO FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerida acerca da r. sentença proferida nos autos, 

bem como para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso 

inominado interposto pela parte autora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012613-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR DALL AGNOL LAMERA (REQUERENTE)

ERCILIO MARTINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente CPF/CNPJ e 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 54771 Nr: 3368-24.2002.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:OAB/MT4661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/RS

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que remeto estes autos a expedição a fim de 

intimar o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para que no prazo de 05 (cinco) 

dias se manifeste e requeira o que entender de direito sobre a certidão do 

Oficial de Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012885-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA (ADVOGADO(A))

ARLI DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010575-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI (ADVOGADO(A))

RENATO VALGAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010575-44.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RENATO VALGAS 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que há valor a ser liberado em favor do 

exequente, com efeito, decido: I - EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento 

do valor INCONTROVERSO que consta vinculado aos presentes, 

PROCEDA-SE com a liberação em favor da parte exequente (id. 

14388510). II - INTIME-SE o executado para, nos termos do Provimento n. 

68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 

10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o 

prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ do valor constante na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. III- Outrossim, visando estancar a discussão inerente ao valor 

que a presente execução alcança, DETERMINO a REMESSA dos autos ao 

Contador Judicial, para que elabore planilha de débito atualizada, com fito 

de auferir o real valor exequendo; Com o aporte do cálculo judicial, DÊ-SE 

vista às partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se 

manifestem, sob pena de PRECLUSÃO; Oportunamente tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012638-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK (EXEQUENTE)

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEDSON ROGERIO DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012638-42.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCELO HUCK EXECUTADO: 

GLEDSON ROGERIO DUARTE Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o 

executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 
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Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 28 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007631-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON TOMAZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007631-57.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: GILSON TOMAZ DOS SANTOS 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o executado até o presente momento 

não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 28 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011074-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESIANE DE OLIVEIRA LUNA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011074-28.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: GESIANE DE OLIVEIRA LUNA Vistos, 

etc. 1. DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema 

RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso constate-se 

frutífera a constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. 

Oficial de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 28 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002789-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MARCARI (ADVOGADO(A))

EMERSON CORREIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

EDILO TENORIO BRAGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002789-34.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: EMERSON CORREIA DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o executado até o presente momento 

não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 28 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010087-26.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. DOMENI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010087-26.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME EXECUTADO: A. A. DOMENI Vistos, etc. 1. Tendo em vista que 

o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 28 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DALVA DA SILVA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001959-68.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUZIA DALVA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 
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autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 12910117 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ do valor 

constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da exequente. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 28 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LIMA SANTANA SILVA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001909-42.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO LIMA SANTANA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I – Sem maiores 

delongas, determino a INTIMAÇÃO da parte executada para, nos termos 

do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

decisão proferida em Id. Mov. 13385461 , isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

do exequente. II – Após, em nada sendo requerido no prazo de 05(cinco) 

dias, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações estilares. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011852-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HEMILTON HARA (ADVOGADO(A))

EVAIR FIABANE (ADVOGADO(A))

MARCELO OGALHA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE FEIL LEAL (ADVOGADO(A))

EVANDRO RIBEIRO (REQUERIDO)

CLAUDIA MARIA DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

JOSE DE AZEVEDO CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as anotações de praxe. Ressai dos autos (id nº 

13494190) que a parte Requerente noticia o descumprimento do acordo, 

pleiteando pelo início da fase de cumprimento de sentença; portanto, 

INTIME-SE a parte Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do montante pactuado nos termos do acordo em 

observância ao disposto no art. 523, NCPC. Decorrido o prazo supra, sem 

manifestação da parte Requerida, o que deverá ser certificado nos autos 

pela Secretaria deste Juízo, intime-se a parte Requerente para que 

requeira o que entender necessário. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO VENANCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DORIA FERREIRA (REQUERENTE)

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C 

REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por ALEX DORIA FERREIRA em face de BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto à 

cobrança indevida por débito já pago. Ressai dos autos que a parte 

Requerente afirma que passou a receber cobranças por suposta 

inadimplência de sua fatura de cartão de crédito vencida em 

setembro/2017. Por seu turno a parte Requerida aduz a ocorrência de 

mero aborrecimento e afirma que procedeu com a baixa da restrição 

inserida em cadastro de inadimplentes. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não 

havendo preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a 

análise do mérito. O mero envio de notificação de inscrição não é prova 

hábil a comprovar a efetiva inserção do nome do consumidor em cadastro 

de inadimplentes; via de regra, tal ônus, provar que seu nome encontra-se 

inscrito em cadastro de inadimplentes é do consumidor. Porém, conforme 

confessado pela parte Requerida que já promoveu a respectiva baixa, 

resta configurada a ocorrência de ato ilícito. Isto porque, no contexto 

fático dos autos, com a confirmação em sede de contestação que a parte 

Requerida procedeu com a inscrição do nome da parte Requerente em 

cadastro de inadimplentes, por débito comprovadamente quitado 

tempestivamente. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 
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INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). Por seu turno, 

impende salientar que a notificação trazida aos autos no id nº 11986176 

refere-se à débito posterior ao discutido nestes autos, ao qual, reitera-se 

a parte Requerente não demonstrou que seu nome foi inserido em 

cadastro de inadimplentes por tal débito nem ao menos demonstrou que 

efetuou o adimplemento tempestivo. É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. O pedido de declaração 

de inexistência de débito não comporta acolhimento, pois a própria parte 

Requerente confirma que era devedora do referido valor; bem como, para 

que incida a sanção de repetição do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único, CDC, incumbia à parte Requerente provar que 

efetivamente adimpliu, por uma segunda vez, o débito já quitado. Isto pois, 

a repetição do indébito não surge apenas da mera cobrança reiterada, 

mas sim da indução do consumidor em efetivamente quitar débitos 

indevidos. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008499-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIZ ATOATTI (REQUERENTE)

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por GILBERTO LUIZ ATOATTI em face de AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S/A. A parte Requerente pleiteia o ressarcimento moral 

aduzindo que adquiriu passagem aérea para o trecho Sinop/MT – 

Curitiba/PR, com escala em Cuiabá/MT; contudo, o trecho inicial, Sinop/MT 

– Cuiabá/MT necessitou ser concluído pela via terrestre. Em sua defesa a 

parte Requerida aduziu pela ausência de condições climáticas a permitirem 

o pouso ou decolagem de aeronaves no dia dos fatos. Na presente 

situação as condições climáticas agem como fatos da natureza sobre os 

quais a Requerida não possui o controle, motivo pelo qual resta excluida 

sua responsabilidade. Neste sentido entende a jurisprudência: 

REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO 

DO VÔO. MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O atraso no vôo, em 

razão do mau tempo (neblina no Aeroporto Salgado Filho) é fato alheio à 

empresa aérea, caracterizando, assim, força maior. 2. Caso dos autos em 

que a passageira foi tratada com respeito, na medida em que a 

demandada lhe prestou auxílio, quer com a prestação de informações, 

fornecimento de alimentação, hospedando-a em hotel e reacomodando-a 

em vôo posterior, sem qualquer ônus. 3. Dano moral não caracterizado, 

pois não se comprovou ilicitude no agir da parte ré. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004674396, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 28/01/2014) 

APELAÇÃO - DANO MORAL - TRANSPORTE AÉREO - PROBLEMAS 

CLIMÁTICOS - ATRASO - CASO FORTUITO - PERDA DE CONEXÃO - 

ASSISTÊNCIA FORNECIDA - RESPONSABILIDADE DA AUTORA - 

PEQUENO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS VÔOS - AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO. 1- A ocorrência de situações meteorológicas adversas que 

impeçam a realização de vôos ou a aterrissagem no aeroporto de destino 

se enquadra no conceito de caso fortuito ou força maior. 2- O fechamento 

de aeroportos ou a suspensão de pousos e decolagens por força de 

fenômenos da natureza constitui fator que afasta a responsabilidade da 

empresa aérea, não se enquadrando em falha de prestação de serviços. 

3-Se a empresa aérea prestou a devida assistência à autora, não há falha 

na prestação dos serviços ensejadora do dever de indenizar. 4- Não pode 

ser atribuída à companhia aérea a perda da conexão de vôos se o 

consumidor não teve a devida cautela quando da aquisição dos bilhetes, 

adquirindo-os em um lapso de tempo muito curto entre a chegada de uma 

aeronave e a partida da outra. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.12.164789-5/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/04/2014, publicação da súmula em 10/04/2014). 

Motivo pelo qual mostram-se improcedentes os danos materiais pleiteados. 

Segundo verifica-se nos autos, a parte Requerente seguiu viagem pela via 

terrestre até a cidade de Cuiabá/MT e de lá seguiu viagem pela via aérea, 

não importando em maiores prejuízos. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na presente ação e via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001315-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO NESI - ME (REQUERENTE)

FELIPE PIETRO BIASI (ADVOGADO(A))

EVAIR FIABANE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M J RIBAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON (ADVOGADO(A))

CLARICE HENNIS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de consumo. Tenho 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório. Ademais, 

segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, não havendo que se 

falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a parte autora que sua Unidade 

Consumidora recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo mesmo após a troca do aparelho de 

aferição do consumo não mudou significativamente, sendo assim, é 

plausível sua irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do 

consumo na UC do autor, há de se considerar que o procedimento 

administrativo hábil a ensejar a cobrança deve contar com provas hábeis 

como perícias de órgãos governamentais, e não somente perícia unilateral 

realizada pela própria Requerida. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que ao consumidor foi oportunizado participar do 

procedimento que deu azo a emissão da fatura litigada, nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo para constatação da fraude, é 

necessário pericia de institutos governamentais como o INMETRO por 

exemplo. Nesse sentido: Ementa: CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AUTORA 

TERIA SE BENEFICIADO COM A IRREGULARIDADE. CORTE INDEVIDO DA 

ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. Insurgiu-se a autora contra a 

cobrança do valor de R$ 654,84, referente à recuperação de consumo por 

violação do lacre da caixa medidora, manipulação de parafusos e desvio 

de energia. Referiu que jamais procedeu à adulteração do medidor e não 

obteve êxito em resolver o impasse na via administrativa. Postulou a 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. A ré busca a 

recuperação apoiando-se apenas no TOI - Termo de Ocorrência de 

Inspeção (fls. 16) e na memória de cálculo. Não há nos autos vistoria 

técnica ou laudo competente, como a perícia do INMETRO, aptos a 

comprovar a avaria do leitor. Diante da ausência tanto da demonstração 

de problemas no aparelho de medição elétrica, como da comprovação do 

benefício auferido (tanto que do histórico juntado após o final da troca do 

medidor em 17-10-13 houve uma diminuição considerável no consumo), 

prejudicial ao consumidor que a ré pretenda cobrar da autora diferença de 

kWh supostamente registrado a menor, exclusivamente com base na 

média dos 3 maiores consumos anteriores, razão pela qual o suposto 

débito deve ser desconstituído. Houve o corte de energia pelo período de 

29 dias. Dano moral que redunda em conseqüente constrangimento, 

acrescido das privações e sofrimentos advindos da falta do fornecimento 

de energia, pois o funcionamento de todos os aparelhos eletrodomésticos 

depende do fornecimento desse serviço essencial. Ademais, o fato de ter 

a concessionária-ré suspendido o fornecimento de luz com fulcro em 

consumo recuperado indevido agrava o dano, revelando o descaso desta 

para com os consumidores. Conforme os atuais parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais em casos análogos o quantum indenizatório vai 

fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A correção monetária dar-se-á 

pelo IGP-M a contar desta data, acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês a contar da citação. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005020938, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 24/09/2014) Logo, 

tenho que merece guarida a pretensão de desconstituição da fatura 

discutida nestes autos, eis que, aferida unilateralmente pela requerida, não 

se coadunando com a média de consumo, e não descrevendo os 

parâmetros utilizados para a cobrança. Sendo assim, torna-se patente que 

a fatura por ora litigada é indevida, e não pode prosperar. As alegações 

da parte requerida não podem prevalecer, eis que, esta alega a existência 

de irregularidade no medidor de energia do requerente, porém, tais 

alegações isoladamente não constituem fundamento para a cobrança 

excessiva sem a devida comprovação necessária de tal irregularidade. Em 

caso semelhante o posicionamento que emana da Turma Recursal deste 

Estado não destoa, consoante julgado abaixo ementado: ENERGIA 

ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO 

-COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA 

DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE NO MEDIDOR - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - Merece 

reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do Juizado 

Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, às do bem jurídico 

lesado e, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Ainda: “CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO REGULAR. REVISÃO DE FATURA EMITIDA 

EM VALOR QUE PRATICAMENTE DOBRA O MONTANTE NORMALMENTE 

CONSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. Merece ser mantida a sentença que 

determina a desconstituição de fatura com vencimento em janeiro de 2008, 

emitida em valor exorbitante (R$ 127,25), em descompasso ao histórico da 

consumidora, devendo a nova fatura atentar à média de consumo dos 

últimos meses. A simples inexistência de irregularidade no aparelho de 

medição não autoriza a cobrança de valor muito além ao normalmente 

cobrado. Medida mais justa e equânime ao caso concreto. Ademais, tal 

revisão está em consonância com o entendimento deste Colegiado. 

Sentença que resta mantida. Exegese do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Cível Nº 

71001706712, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
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Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/12/2008).” Destaque nosso 

Posto isso, verifico que a reclamada imputa unilateralmente irregularidade 

na Unidade Consumidora do autor, e afere cobrança excessiva, sem 

sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como 

INDEVIDA a fatura por ora litigada. Diante do exposto, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCENTES os pedidos formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a 

fatura referente a recuperação de consumo bem como, para CONDENAR 

a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011570-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSIRA WILLRICH ZAURA (REQUERENTE)

RODRIGO RIBAS COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006434-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA SILVA (REQUERENTE)

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN LAVARDA BIANCHE (REQUERENTE)

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RODRIGO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012569-44.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE (ADVOGADO(A))

LUIZ PIRES ROCHA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA CENEDESE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES (ADVOGADO(A))

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme pactuado em acordo. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001456-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (ADVOGADO(A))

DALIANY SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006704-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA AUTO CENTER EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005758-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO COSTA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005760-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO COSTA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 
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"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 1.036,91 (um mil, 

trinta e seis reais, e noventa e um centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005779-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE MELO FRANCA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. É 

incontroverso nos autos que o autor fora negativado por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Evidente o direito do autor à restituição do 

valor pago R$ 78,76 (setenta e oito reais com setenta e seis centavos), na 

forma do art. 18, § 1º, inc. II, do CDC, uma vez que o defeito apresentado, 

aliado ao encaminhamento à assistência técnica, encarregaram-se de 

frustrar a confiança da consumidora no produto e na fornecedora. 

Verifico que a consumidora comprovou devidamente a existência do 

nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade 

das requeridas. A reclamada não comprova os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora, ignorando, assim, as 

disposições do art. 373, II, do CPC. Assim, tenho que a requerida deve 

suportar o ressarcimento do valor pago pelo Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 
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MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 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 às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005554-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROBERIO NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta prejudicial de 

mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. Discorre que ainda 

que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, 

por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. Caracterizado o dano moral 

pela manutenção indevida do nome do autor face à má-prestação do 

serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do 

regramento consumerista inclusive no que interessa ao prazo 

prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em 

apreço, começou a fluir o prazo prescricional a partir da data em que 

tomou conhecimento da indevida manutenção do suposto débito. 

Afastada, pois, a prescrição ventilada. No mérito, analisando os autos 

entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005556-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 
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nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta prejudicial de 

mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. Discorre que ainda 

que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, 

por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. Caracterizado o dano moral 

pela manutenção indevida do nome do autor face à má-prestação do 

serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do 

regramento consumerista inclusive no que interessa ao prazo 

prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em 

apreço, começou a fluir o prazo prescricional a partir da data em que 

tomou conhecimento da indevida manutenção do suposto débito. 

Afastada, pois, a prescrição ventilada. No mérito, analisando os autos 

entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005400-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO (REQUERENTE)

ANA PAULA OLIARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Analisada a questão preliminar, julgo o mérito. Compulsando os 

autos verifica-se que a empresa requerida não acostou nos autos 

qualquer documento assinado pela autora, gravação telefônica 

demonstrando a contratação ou renegociação de débitos, tampouco 

cópias dos documentos pessoais do autor fornecidas por ocasião da 

celebração do contrato que originou o débito. Assim, insta registrar, que 

incumbia à requerida refutar o pleito da parte promovente, apresentando 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, o 

que não feito. Ademais, o risco por realizar referida negociação (sem a 

conferência de documentos pessoais) deve ser suportado única e 

exclusivamente pela empresa fornecedora de serviços. Sendo, portanto, 

sua responsabilidade, objetiva (artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é 

demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o 

que somente confirma a procedência do pedido para ver declarada a 

inexistência dos débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de 

inexistência das dívidas e exclusão do nome da parte autora do 

SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, este é 

procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), pela fundamentação acima delineada. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para DECLARAR 

inexistentes os débitos discutidos nos autos e CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006446-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA (ADVOGADO(A))

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ALBERTO DAL ZOT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 
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“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo 

CPC. Sem custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006970-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

JULIANA GABE CAMPOS (REQUERENTE)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). CANCELO a audiência de 

conciliação designada, nestes autos. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006975-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

ALECSA ARINS GUMY RISSOTTI (REQUERENTE)

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). CANCELO a audiência de 

conciliação designada, nestes autos. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006977-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

JEFERSON FERMINO MAROTO (REQUERENTE)

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). CANCELO a audiência de 

conciliação designada, nestes autos. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007029-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

ANIKELLY DA SILVEIRA BARRETO (REQUERENTE)

ANIELLY DA SILVEIRA BARRETO (REQUERENTE)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). CANCELO a audiência de 

conciliação designada, nestes autos. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006979-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

DAIANE DA SILVA FAVERO (REQUERENTE)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). CANCELO a audiência de 

conciliação designada, nestes autos. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007004-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

JESSICA VEIGA DA SILVA (REQUERENTE)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). CANCELO a audiência de 

conciliação designada, nestes autos. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006991-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BRUNA TENORIO BRESCIANI (REQUERENTE)

LINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

VANESSA KARINA DE CASTRO (REQUERENTE)

JOAO MARCOS NERVO (REQUERENTE)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

JULIANO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que o polo ativo contém litisconsórcio 

facultativo, no qual, as partes LINO RODRIGUES DA SILVA e VANESSA 

KARINA DE CASTRO e JULIANO FERNANDES DA SILVA e JOAO MARCOS 

NERVO entabularam acordo com a parte Requerida, IUNI EDUCACIONAL - 

UNIC SINOP AEROPORTO LTDA, resolvendo por fim a presente demanda. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes acima elencadas para que produza os seus efeitos jurídicos 

e legais, e com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). 

RETIFIQUE-SE o polo ativo da demanda fazendo nele permanecer apenas 

a parte Requerente, CRISTINA BRUNA TENORIO BRESCIANI e, aguarde-se 

a audiência de conciliação já designada nos autos. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011376-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MESQUITA DE ASSIS (REQUERENTE)

FABRICIO HENRIQUE PEDROZO (REQUERENTE)

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

MATERIAIS proposta por FABRICIO HENRIQUE PEDROZO e MARIA 

MESQUITA DE ASSIS em face de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto à responsabilidade civil da parte 

Requerida em decorrência do roubo, do qual as partes Requerentes foram 

vítimas, ocorrido no estacionamento do estabelecimento comercial da parte 

Requerida. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Não obstante os 

argumentos da parte Requerida o dano sofrido pelas partes Requerentes 

restou incontroverso. Além de não pairar dúvida quanto ao delito a qual 

ests foram vítimas no estacionamento do estabelecimento comercial da 

parte Requerida, ainda o valor das jóias roubadas encontra-se comprovao 

pelos recibos anexados aos autos. Ainda que a parte Requerida aduza 

não ser sua atividade econômica a guarda de bens e segurança de 

pessoas; a responsabilidade civil desta é evidenciada na incidência do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que esta utiliza-se do 

estacionamento para angariar clientes devendo responder pelos ônus que 

tal bônus acarreta. Em se tratando de relação de consumo a 

responsabilidade civil pela falha na prestação do serviço é objetiva. Neste 

sentido é o recente entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUPERMERCADO – 

ESTACIONAMENTO – ROUBO – SUBTRAÇÃO DE PERTENCES E VALORES 

DO RECORRIDO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ASSUNÇÃO DO RISCO EM 

VIRTUDE DA DISPONIBILIZAÇÃO, AINDA QUE INDIRETA, DO SERVIÇO – 

RISCO DA ATIVIDADE – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO DOS 

OBJETOS – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – SENTENÇA 

IMPROCEDENTE REFORMADA – RECURSO RECEBIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

150202120188110001/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018 - grifo nosso). No que tange ao 

dano moral este revela-se “in re ipsa”, posto que decorre da própria falha 

na prestação do serviço. É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 
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ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as Requerentes é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar a importância de R$ 15.500,00 (quinze mil e 

quinhentos reais) devidamente corrigidos pelo INPC a partir do evento 

danoso e incidência de juros legais a partir da citação; bem como a pagar 

a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000365-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CANDIOTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WRM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a manifestar-se quanto a não 

localização do Executado ou de bens, quedando-se inerte. Desta forma, 

considerando a inércia da parte Exequente em promover as diligências 

que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

ANTONIA ANGELA NASCIMENTO SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006942-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

AL PERSONALIZA LTDA - ME (REQUERENTE)

FELIPE FERREIRA MORENO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR GONCALVES OAB - 593.077.061-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ RIBEIRO TRANQUILINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004674-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA (ADVOGADO(A))

JOAO BORDINI SOBRINHO (REQUERENTE)

VILSON BAROZZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por JOAO BORDINI SOBRINHO em face de RUI MIGUEL REIS 

SERIGADO DIAS objetivando o pagamento da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) referente aos títulos de crédito vencidos entre 15.04.2014 e 

15.07.2015. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida 

devidamente citada (id nº 14900620) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 14961006). A parte Requerente comprovou 

satisfatoriamente a existência de seu crédito, somando-se à presunção de 

veracidade em decorrência da revelia, através das notas promissórias 

juntadas aos autos. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte 

Requerente a importância original total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

devendo cada Nota Promissórias ser atualizada pelo INPC a partir do 

respectivo vencimento e com a incidência de juros legais a partir da 

citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004684-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

EMERSON ANTUNES DA ROSA (REQUERENTE)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (REQUERIDO)

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo, bem como a 

desistência do feito quanto à parte ausente. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. “Ex 
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positis”, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA quanto à parte Requerida BRESSAN, 

LAMONATTO & CIA.LTDA, julgando o feito EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, quanto a esta; bem como, HOMOLOGO por 

sentença o acordo realizado pelas partes para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, 

“b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com 

julgamento de mérito. Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da 

Lei 9.099/95). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. RETIFIQUE-SE o polo passivo da demanda para excluir 

deste a pessoa de BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA. Decorrido o 

prazo legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012888-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVINO CHAVIER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA MOREIRA BOSSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por EDIVINO CHAVIER DE OLIVEIRA em face de HELENA 

MOREIRA BOSSA objetivando o pagamento da importância de R$ 1.375,00 

(um mil e trezentos e setenta e cinco reais) referente ao título de crédito 

vencidos em 17.07.2017. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte 

Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte 

Requerida devidamente citada (id nº 11826858) não compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 11942927). A parte Requerente comprovou 

satisfatoriamente a existência de seu crédito, somando-se à presunção de 

veracidade em decorrência da revelia, através dos cheques juntados aos 

autos (id nº 10811313). Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar 

a parte Requerente a importância original total de R$ 1.375,00 (um mil e 

trezentos e setenta e cinco reais), devendo o cheque ser atualizado pelo 

INPC a partir do respectivo vencimento e com a incidência de juros legais a 

partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004687-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERRERO JOIAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GOMES JORGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por FERRERO JOIAS EIRELI - EPP em face de SIMONE GOMES 

JORGE objetivando o pagamento da importância de R$ 5.071,10 (cinco mil, 

setenta e um reais e dez centavos) referente às notas promissórias 

vencidas e parcialmente quitadas. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da 

parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a 

parte Requerida devidamente citada (id nº 14900745) não compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 14962767). A parte Requerente comprovou 

satisfatoriamente a existência de seu crédito, somando-se à presunção de 

veracidade em decorrência da revelia, através das notas promissórias 

juntadas aos autos. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte 

Requerente a importância original total de R$ 5.071,10 (cinco mil, setenta e 

um reais e dez centavos), devendo cada débito ser atualizado pelo INPC a 

partir do respectivo vencimento e com a incidência de juros legais a partir 

da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005701-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK (ADVOGADO(A))

MARILENE CARANHATO COELHO - ME (REQUERENTE)

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARILENE CARANHATO COELHO – ME em face de AGUAS 

DE SINOP S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto à existência de 

danos morais por alegado corte indevido. Ressai dos autos que a parte 

Requerente, pessoa jurídica que atua no ramo de lavagem de carros, teve 

o fornecimento de água de seu imóvel suspenso por alegado 

inadimplemento. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Em sua petição inicial a 

parte Requerente afirmou que não houve o comunicado de aviso de corte; 

contudo, na fatura anexada aos autos constava o aviso de corte 

referente à dois débitos pretéritos; débitos estes que a parte Requerente, 

em sede de impugnação à contestação afirmou estarem quitados. Ainda 

que diante de uma relação de consumo, isto não retira o ônus da parte 

Requerente em produzir elementos mínimos de prova a amparar seu 

direito, nos termos do art. 373, I, CPC; isto é, incumbia à esta demonstrar 

que os débitos que ensejaram o aviso de corte já encontravam-se, ao 

tempo do corte, devidamente adimplidos. Deste modo verifica-se que a 

suspensão do fornecimento de água, em 30.11.2017, não se deu única e 

exclusivamente pela fatura vencida em 10.11.2017, mas sim pela 

existência de débitos pretéritos dos quais a parte Requerente não trouxe 

aos autos comprovante prévio de quitação. Somente com a prova de que 

tais débitos já se encontravam quitados, é que se poderia inferir que a 

suspensão do fornecimento de água decorreu única e exclusivamente da 

fatura vencida em 10.11.2017 de modo a ressaltar seu caráter indevido, 

posto que o aviso de corte se referiria à débitos anteriores, que não a da 

fatura em si. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001519-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

KETRIN MULLER DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 577 de 656



afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 238,43 (duzentos e 

trinta e oito reais e quarenta e três centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMARI DA SILVA SANTOS NEVES (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamado (mov. de id. n.º. 11523861 e 

11523874), verifico que o RECORRENTE aponta notório erro material com 

relação ao nome da parte Autora. Os embargos de declaração serão 

acolhidos sempre que visualizada a OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, contudo, o acolhimento dos embargos não impõe ao 

julgador o provimento dos mesmos, uma vez que, estes somente serão 

providos em caso de verificado que assiste razão ao embargante em 

requerer o saneamento do respectivo vício. In casu, entendo que assiste 

razão à parte Recorrente, eis que da análise atenta dos autos, verifico 

que a inicial, bem como, todos os demais documentos dos autos estão em 

nome de “André Junior Ercego”, sendo a pessoa de “LIOMARI DA SILVA 

SANTOS NEVES” totalmente estranha ao processo. Provavelmente, tal 

inconsistência tenha ocorrido quando da migração PROJUDI – PJE, 

merecendo acolhimento os embargos para sua correção. “Ex positis”, 

ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para corrigir o 

erro material, passando a constar na sentença e no sistema PJE o nome 

de “ANDRE JUNIOR ERCEGO”. Determino as alterações necessárias no 

sistema PJE; P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009625-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO (ADVOGADO(A))

NERI JOSE CHIARELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS. Insurge-se o reclamante quanto 

ao cancelamento, por parte da requerida, de seu vôo que tinha como 

destino final a cidade de Sinop/MT. Discorre que ocorreu o cancelamento 

do referido voo e só ofertado outro voo para 2 (dois) dias depois. Desse 

modo, em razão de compromissos particulares, comprou passagem aérea 

de outra companhia para realizar o referido trecho e chegar em seu 

destino no mesmo dia programado. Restando infrutífera a audiência de 

conciliação, a Requerida apresentou contestação. Em sua defesa a 

Requerida alega que o cancelamento se deu em decorrência de 

manutenção não programada, por força de fatos alheios a sua vontade, 

fato este imprevisível e inevitável por parte da Ré. Considerando a 

inexistência de preliminares hasteadas, passo ao julgamento do mérito da 

demanda. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta 

a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque 

a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante adquiriu 

previamente passagem aérea da companhia reclamada. No caso vertente, 
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verifico que ocorreu o cancelamento do ultimo voo fazendo com que o 

reclamado não conseguisse chegar ao seu destino final no mesmo dia, 

diante do ocorrido comprou outra passagem aérea, gerando transtornos 

de ordem moral e material. A reclamada em sua contestação, alega que o 

atraso ocorreu em razão de manutenção inesperada, sendo o problema 

imprevisível e inesperado, suscitando excludente de responsabilidade e 

conseqüente improcedência do pedido de indenização por dano material e 

moral. Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: 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. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Evidencia-seque os fatos narrados 

na exordial apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos autos que 

a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da 

reclamada e que este não foi prestado nos limites do contrato. Note-se 

que a reclamada, em nenhum momento, se preocupou em fazer prova da 

excludente de responsabilidade invocada, ônus que lhe incumbia. Logo, 

não há que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, 

isso porque o cancelamento do voo, causou transtorno, cansaço, 

frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente 

prestação de serviço. O dano moral experimentado pela parte reclamante 

surge da falha na prestação do serviço da reclamada, sendo os 

passageiros daquele vôo surpreendidos com o descaso e a 

desconsideração destes na qualidade de consumidores. No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível 

Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação equivalente à R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao 

reclamante, que servirá, a um só tempo, para amenizar o sofrimento 

experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. “Ex 

positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte reclamante, para 

condenar a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS a pagar ao reclamante o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS e R$ 757,67 (setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e 

sete centavos) de DANOS MATERIAIS, corrigido monetariamente pelo INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta 

sentença. DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012563-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA GIACOMETTI (REQUERENTE)

VOLMIR RUBIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013156-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA (ADVOGADO(A))

THIAGO MANTOVANI TONIAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 
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acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005498-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALINE BRAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (28/05/2018) 03 (três) 

demandas em face da Ré – VIVO S.A, sendo que a petição inicial é 

praticamente idêntica em todas as demandas, ou seja, a fundamentação é 

pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que 

nunca teve relação jurídica com a ré, postulando a declaração de 

inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa 

de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas 

no mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois, a discussão versa sobre a 

suposta inexistência de relação jurídica entre as partes. Sendo assim, 

passo ao julgamento simultâneo dos processos de nº: 

1 0 0 5 4 9 8 - 0 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ;  1 0 0 5 5 0 0 - 7 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1005499-90.2018.8.11.0015; DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs contra a Requerida VIVO S.A 03 (três) demandas 

idênticas, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre 

as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar 

de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato assinado pela Autora, histórico de pagamentos e telas 

do seu sistema interno com registros e informações, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. A Requerente apresentou impugnações genéricas e frágeis, 

sendo muito mais verossímel a tese apresentada pela Ré, corroborada por 

telas de seu sistema interno com registros e contrato assinado pela 

consumidora. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS 

P R O C E S S O S  d e  n º :  1 0 0 5 4 9 8 - 0 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; 

1005500-75.2018.8.11.0015 e 1005499-90.2018.8.11.0015, por notória 

conexão entre os pedidos e causa de pedir. Por outro lado, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, por inexistir o detalhamento 

dos débitos imputados pela Requerida, bem como, ser impossível a sua 

liquidação em fase de execução de sentença, face ao disposto no art. 38, 

p.ú da Lei 9.099/95. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da 

parte Autora. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado 

no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, nos termos da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005500-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALINE BRAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (28/05/2018) 03 (três) 

demandas em face da Ré – VIVO S.A, sendo que a petição inicial é 

praticamente idêntica em todas as demandas, ou seja, a fundamentação é 

pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que 

nunca teve relação jurídica com a ré, postulando a declaração de 

inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa 

de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas 

no mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois, a discussão versa sobre a 

suposta inexistência de relação jurídica entre as partes. Sendo assim, 

passo ao julgamento simultâneo dos processos de nº: 

1 0 0 5 4 9 8 - 0 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ;  1 0 0 5 5 0 0 - 7 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1005499-90.2018.8.11.0015; DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs contra a Requerida VIVO S.A 03 (três) demandas 

idênticas, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre 

as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar 

de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato assinado pela Autora, histórico de pagamentos e telas 

do seu sistema interno com registros e informações, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. A Requerente apresentou impugnações genéricas e frágeis, 

sendo muito mais verossímel a tese apresentada pela Ré, corroborada por 

telas de seu sistema interno com registros e contrato assinado pela 

consumidora. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS 

P R O C E S S O S  d e  n º :  1 0 0 5 4 9 8 - 0 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; 

1005500-75.2018.8.11.0015 e 1005499-90.2018.8.11.0015, por notória 

conexão entre os pedidos e causa de pedir. Por outro lado, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, por inexistir o detalhamento 

dos débitos imputados pela Requerida, bem como, ser impossível a sua 

liquidação em fase de execução de sentença, face ao disposto no art. 38, 

p.ú da Lei 9.099/95. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da 

parte Autora. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado 

no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, nos termos da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005499-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALINE BRAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (28/05/2018) 03 (três) 

demandas em face da Ré – VIVO S.A, sendo que a petição inicial é 

praticamente idêntica em todas as demandas, ou seja, a fundamentação é 

pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que 

nunca teve relação jurídica com a ré, postulando a declaração de 

inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa 

de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas 

no mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois, a discussão versa sobre a 

suposta inexistência de relação jurídica entre as partes. Sendo assim, 

passo ao julgamento simultâneo dos processos de nº: 

1 0 0 5 4 9 8 - 0 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ;  1 0 0 5 5 0 0 - 7 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1005499-90.2018.8.11.0015; DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs contra a Requerida VIVO S.A 03 (três) demandas 

idênticas, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre 
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as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar 

de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato assinado pela Autora, histórico de pagamentos e telas 

do seu sistema interno com registros e informações, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. A Requerente apresentou impugnações genéricas e frágeis, 

sendo muito mais verossímel a tese apresentada pela Ré, corroborada por 

telas de seu sistema interno com registros e contrato assinado pela 

consumidora. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS 

PROCESSOS de nº: 1005498-08.2018.8.11.0015; 

1005500-75.2018.8.11.0015 e 1005499-90.2018.8.11.0015, por notória 

conexão entre os pedidos e causa de pedir. Por outro lado, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, por inexistir o detalhamento 

dos débitos imputados pela Requerida, bem como, ser impossível a sua 

liquidação em fase de execução de sentença, face ao disposto no art. 38, 

p.ú da Lei 9.099/95. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da 

parte Autora. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado 

no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, nos termos da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004175-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR (ADVOGADO(A))

DANIELI PIETRO BIASI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

em que o autor insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida 

em seu nome. A Reclamada por sua vez, aponta que o débito é devido e 

que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

PRELIMINAR No que tange à preliminar de adequação do polo passivo, em 

razão da alteração da razão social, DETERMINO seja RETIFICADO o polo 

passivo da demanda, para que conste a empresa VIA VAREJO S/A. 

Quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor sorte não assiste à 

requerida, eis que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na 

presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será 

afastada do poder judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um 

provimento jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que 

garante o direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do 

festejado Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de 

Direito Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Quanto à preliminar de incompetência territorial verifico que em sede de 

impugnação à contestação o autor colaciona aos autos comprovante de 

residência. Uma vez rejeitada todas as preliminares suscitadas, e por não 

haver arguição de demais preliminares, Passo ao julgamento meritório. É 

incontroverso nos autos que o autor fora negativado por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 
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art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito. Verifico que o consumidor comprovou 

devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, 

evidenciada a responsabilidade das requeridas. A reclamada não 

comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. Ademais, arrematando este entendimento, transcrevo o 

julgado da Turma Recursal de Mato Grosso, que em caso análogo assim 

se pronunciou: CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - 

MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - 

Quitada a dívida, cabe ao credor o dever de solicitar o cancelamento do 

cadastro negativo. A manutenção indevida dos dados do cliente em 

cadastro de proteção ao crédito depois de quitado o acordo firmado entre 

as partes para baixa do débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A 

parte Autora juntou aos autos documentos que embasam a sua pretensão 

e conferem verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não 

logrou comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na 

ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da 

parte Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação 

do serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, 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 às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR a 

requerida a pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente 

data (Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013759-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO RIBEIRO DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços, histórico de pagamentos e telas do seu sistema 

interno com registros e informações, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 
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De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004279-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005189-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

F. M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PASCHOALINO FIORDELICE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 
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DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007644-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALEXANDRE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos autos. 

Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de devidamente citada 

e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato (audiência 

conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica da 

Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$380,00 

(trezentos e oitenta reais), corrigida monetariamente a partir da emissão 

do título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação 

do título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005209-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO LIMA SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 
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crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009065-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELIR DE OLIVEIRA EIDAM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003407-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Apenas para situar a questão, a parte Requerente ajuizou 

ação de indenização por danos morais e pedido de repetição do indébito 

em montante igual ao dobro do que o banco Requerido descontou 

indevidamente de sua conta bancária. Aduz que embora existente débito 

com a parte Ré, houve o parcelamento dos valores, sendo indevido o 

desconto realizado. A requerida hasteou preliminar de falta de interesse 

de agir, ao passo que a questão teria sido resolvida administrativamente, 

pois, realizou o estorno do valor logo que constatado o equívoco. No 

mérito, aponta inexistência de pretensão resistida, com os mesmos 

argumentos, bem como, ausência de danos morais indenizáveis. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. A preliminar confunde-se com 

o mérito e com este será analisada. Inexistindo demais preliminares ou 

questões pendentes de apreciação, passo ao julgamento do mérito. Em se 

tratando de relação de consumo, o artigo 6º do mesmo diploma legal é 

claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, é aplicável o 

instituto da inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC). Isto porque o 

consumidor é parte mais frágil da respectiva relação consumerista, que 

terá dificuldade em provar as alegações, cabendo então, a reclamada 

trazer aos autos os documentos capazes de afastar sua 

responsabilidade. Da análise dos autos, verifico que a Requerida tomou as 

providências necessárias à correção do equivoco ocorrido. O prazo de 10 

(dez) dias para o estorno dos valores, mostra-se razoável. Nesta esteira, 

não há que se falar em má fé no desconto realizado, sendo mais factível 

com a hipótese de engano justificável. Portanto, entendo que não merece 

prosperar o pedido de devolução em dobro dos valores. No que tange aos 

danos morais, tenho que melhor sorte não assiste a parte Autora. Penso 

que a situação apontada não causou abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de sua personalidade. Assim, os requisitos exigidos para 

a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não 

encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa indeferimento 

do pedido de condenação da parte ré a pagar reparação por danos 

morais. “Ex positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela 

parte Autora. Sem custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012080-07.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE RIBEIRO EMIDIO (EXEQUENTE)

CINTIA MARY DUTRA BELINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MAGALHAES PINTO (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LOJAS RIACHUELO SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012080-07.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: FRANCIANE RIBEIRO EMIDIO 

EXECUTADO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 2155475 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 28 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009813-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

ERICA DANIELE INACIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009813-16.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ERICA DANIELE INACIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13349870 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 28 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002439-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

DAIANE MARCELINO MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002439-46.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DAIANE MARCELINO 

MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13258107 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor da exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 28 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA DIAS ANDRADE (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001873-97.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DENISE APARECIDA DIAS 

ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

11622889 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor da exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 28 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008430-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA PAULA PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008430-03.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANA PAULA PIRES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 13396941 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 28 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 91072 Nr: 8404-71.2007.811.0015
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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): VANILDO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 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 

que no prazo legal apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 171827 Nr: 6928-22.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAEL BUENO VITAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 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 

que no prazo legal apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 171560 Nr: 9442-45.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIS ROHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT, Michele Oliva Zoldan - OAB:14591/MT

 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 

que no prazo de cinco dias se manifeste acerca da não localização da 

testemunha Altenor Batista.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 280212 Nr: 16043-28.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 (...)Designo audiência de suspensão condicional do processo para o dia 

05 de novembro de 2018, às 16 horas.A audiência acima designada está 

inserida no Projeto “Trânsito Legal”, o qual tem caráter conciliador e 

restaurativo (Justiça Restaurativa), com uma pauta concentrada de 

audiências e palestras educativas sobre a conscientização de hábitos de 

direção segura e prevenção de acidentes no trânsito, com duração 

aproximada de 01 hora, sendo a presença do acusado OBRIGATÓRIA 

desde o início ao término da sessão e dos advogados e defensores 

facultativa durante as palestras, mas obrigatória em seu encerramento, 

diante da necessidade de assinatura dos termos.Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se o acusado e a sua advogada.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 189568 Nr: 10957-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO CLOVIS SOUZA BASQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Ação Penal – Código Apolo 189568Vistos.O Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia 

contra Elio Clovis Souza BasqueiraDECIDO.Trata-se de ação penal 

proposta para apurar a prática do delito capitulado no artigo 306, do CTB, 

imputado ao acusado Elio declaro extinta a punibilidade de ELIO CLOVIS 

SOUZA BASQUEIRA, em relação ao delito apurado nestes autos.Após o 

trânsito em julgado, restitua-se ao acusado o valor depositado à fl. 27, 

pago a título de fiança, o qual deverá ser intimado no endereço à fl. 53, 

bem como por meio de seu advogado constituído. Transcorrido o prazo de 

90 (noventa) dias (CPP, artigo 122) sem comparecimento/manifestação, 

determino seja o numerário doado para o Conselho da Comunidade desta 

Comarca, com as cautelas de praxe.Feitas as comunicações aos órgãos 

competentes, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de 

vezo.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se o advogado constituído, 

nos termos do artigo 1.387 da CNGC.Dispensado o registro, nos termos do 

§4º do artigo 317 da CNGC.Publique-se. Cumpra-se.Sinop, 19 de 

dezembro de 2017.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328838 Nr: 8707-02.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISLAINE BAZANO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LISSA GABRIELA 

BATISTA RIBEIRO, para devolução dos autos nº 8707-02.2018.811.0015, 

Protocolo 328838, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 290077 Nr: 2316-65.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DEMARCHI MORTENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Ação Penal - Código Apolo 290077

Vistos.

Diante do parecer favorável do Ministério Público à fl. 64, defiro o pedido 

do acusado à fl. 62, o qual deverá ser cientificado de que, transcorrido o 

prazo de 04 (quatro) meses, deverá comunicar a este Juízo eventual 

necessidade de ausência por maior período.

Diante do acima consignado, suspendo a condição constante no item “2” à 

fl. 54 pelo período em que o acusado estiver ausente.

Notifique-se o Ministério Público

Intime-se o acusado, por intermédio de seu advogado.

Cumpra-se.

Sinop, 27 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.: 196382 Nr: 18124-52.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ABILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:MT/19.211

 Vistos etc. 1) Redesigno a audiência de justificação que estava marcada 
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para o dia hoje no sistema Apolo, para o dia 01 de outubro de 2018, às 

17h00min, devendo ser oficiado a direção da penitenciaria requisitando o 

reeducando e 2) Saíram intimados o reeducando e o Promotor de Justiça. 

Intime-se o Advogado. Nada mais havendo para constar, determinou o MM. 

Juiz o encerramento da presente Ata de Audiência, a qual foi por mim 

____________ (Pablo Augusto Oss, Assistente digitador designado para 

os trabalhos de audiência) digitada, a qual vai devidamente lida e assinada 

pelos presentes.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 335317 Nr: 13012-29.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGSON VIOLA SOARES DA SILVA, 

WELLINGTON AFFONSO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO A. FERRACIOLLI - 

OAB:MT/18.563/0

 Em observância ao artigo 973, § 1º, da CNGCGJ/MT, solicite-se ao Juízo 

de origem cópia do interrogatório policial e da defesa prévia do acusado.

Sem prejuízo, cuidando-se de processo com réu preso, desde já designo 

o seu interrogatório para 18.9.2018 (terça-feira), às 16:45 horas.

Requisite-se o réu preso à diretoria do estabelecimento prisional, bem 

como intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública ou advogado 

constituído, conforme o caso.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 298760 Nr: 7637-81.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA LODI RISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que os emabrgos de declaração de fls. 105 fora 

opostos no prazo legal, razão pela qual abro vista dos autos ao advogado 

do réu para, no prazo legal, manifestar-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 309897 Nr: 14573-25.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO MARQUES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 Junte-se aos autos o laudo definitivo das substâncias entorpecentes 

apreendidas.

Aguarde-se a devolução das cartas precatórias remetidas às comarcas 

de Rondonópolis/MT e Juína/MT (fls. 93/94), devidamente cumpridas, após, 

junte-se aos autos e dê-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, para apresentarem memoriais, mercê do artigo 403, § 3º, do 

CPP.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem intimados os presentes.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 320438 Nr: 3377-24.2018.811.0015

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ADOLESCENTE REPRESENTADO para 

observância do disposto no artigo 794 da CNGC: Art. 794. Em casos de 

renúncia de mandato e não havendo prova de que o advogado 

renunciante deu ciência ao mandante (art. 122 do CPC), deve a secretaria 

providenciar a sua intimação para fazer tal comprovação, no prazo de 10 

(dez) dias. Não cumprida a providência, certificar nos autos e levá-los à 

conclusão.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002697-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSI MARI GIACOMONI BEUX (ADVOGADO(A))

MARIA DE ALMEIDA BOTELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIO BOTELHO (INVENTARIADO)

 

Vistos. I- Recebo a emenda à inicial de id. 13300964. II- Sendo as partes 

maiores, capazes e estando em comum acordo quanto ao objeto da ação, 

inclusive, representados pela mesma advogada, converto o inventário em 

arrolamento e nomeio inventariante a Sra. Maria Gonçalina Botelho, 

independentemente da lavratura de termo de qualquer espécie (art. 660 do 

CPC). III- Intime-se para cumprimento do disposto no art. 659 e seguintes 

do CPC, inclusive para trazer aos autos os seguintes documentos, se os 

mesmos já não estiverem acostados: a) Relação e partilha amigável dos 

bens da de cujus; b) Certidões negativas das respectivas Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome da de cujus; A certidão da 

Fazenda Pública Estadual deve ser a expedida pela PGE. C) Comprovação 

de isenção ou recolhimento do ITCD; D) Certidão negativa de Testamento. 

IV- Após as providências que cabem aos interessados, remeta-se à 

Fazenda Pública Estadual, para manifestação (§ 2º, do art. 659, do CPC). 

V- Defiro o pedido de AJG (art. 98 do CPC). VI- Fixo o prazo de 05 (cinco) 

dias para a inventariante regularizar as renúncias mencionadas na inicial 

na forma do art. 1806 do Código Civil. VII- Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002032-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN (ADVOGADO(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (REQUERENTE)

EDUARDO ARTUR DE LIMA (REQUERENTE)

ALESSANDRA TEIXEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

JOSE VINICIUS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. J. D. S. L. (INVENTARIADO)

A. B. S. L. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1002032-45.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: 

Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha] Tendo em vista não 

se tratar de feito beneficiado pela Justiça Gratuita, impulsiono o processo 

para INTIMAR A PARTE AUTORA a promover o cumprimento da Carta 

Precatória anexada no ID 15023844, já instruída com os documentos 

necessários ao seu cumprimento (Art. 260 do CPC), bastando imprimi-la ou 

salvá-la para distribuição na Comarca de Indaiatuba/SP., cujas custas 

processuais deverão ser recolhidas em favor do Juízo deprecado, de 

acordo com as normas daquele Estado. VÁRZEA GRANDE, 28 de agosto 

de 2018 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
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78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 39340 Nr: 7185-72.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDARPDA, SNRDSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, LIVIA LÉIA DA SILVA - OAB:12.164 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Defiro a cota ministerial de fls. 227/228, portanto, intime-se a parte 

autora para que compareça, junto com a sua genitora, em audiência que 

designo para o dia 04/10/2018, às 16:00 horas, a fim de prestarem contas, 

tendo em vista que já foram intimados diversas vezes para tanto, sendo, 

inclusive, já remetido cópia dos autos à Promotoria Criminal para a devida 

apuração.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 372094 Nr: 20966-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACCDA, CVCDA, JLCDA, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 Vistos.

Sobre a petição e documentos de fls. 73/75, manifeste-se a exequente, no 

prazo de 05 dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 348592 Nr: 14748-63.2014.811.0002

 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: RCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLMDBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - 

OAB:12760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 355, Inciso I, c/c 487, inciso III, A, do 

CPC, resolvo o mérito da presente ação para excluir do assento de 

nascimento de Brendha laura Mayer de barros Correa o nome de Ronie 

Correa Dias e, via de consequência, fica o requerente desobrigado de 

prestar alimentos à requerida.Deixo de determinar a exclusão do 

patronímico do nome da requerida, tendo em vista que, trata-se o nome de 

direito personalíssimo. Transitada em julgado expeça o Sr. Gestor o 

competente mandado para exclusão da paternidade no assento de 

nascimento da requerida (fl. 15).Isento as partes do pagamento de custas 

e emolumentos judiciais, base forte no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se.Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 301449 Nr: 22199-13.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAJÁ GONÇALVES DA SILVA, ASSOCIAÇÃO 

MATOGROSSENSE SOBRIEDADE E VIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME CRUZ JUNIOR - 

OAB:10.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MS 13.389

 Vistos.

Compelidas a apresentarem peritos com o intuito de levantar com precisão, 

as características, as benfeitorias, as confrontações e a localização do 

imóvel.

O executado apresentou seu perito, o qual pugnou pela fixação de seus 

honorários no importe de R$ 12.000,00.

Já a exequente apresentou perito cujos honorários estão no valor de R$ 

1.500,00.

Pois bem, ante a enorme discrepância entre os valores apresentados, 

entendo que o perito apresentado pela exequente deve prevalecer, 

contudo, como as despesas serão rateadas, deve o executado se 

manifestar sobre referido perito.

Diante do exposto:

I- Intime-se o executado para, em 05 dias, manifestar se concorda com a 

nomeação do perito indicado pela exequente.

II- Caso discorde da nomeação, fica advertido que as despesas com o 

perito ficarão às suas expensas, podendo, inclusive, indicar outro cujos 

honorários sejam de menor monta, devendo, contudo, expor os motivos da 

discordância.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 111943 Nr: 7534-65.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J . R . A . Rep p/s mae SELMA RIBEIRO AMARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAYNE URIAS DE OLIVEIRA AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

A parte exequente não pode ser intimada pessoalmente, conforme se 

denota da certidão de fl. 93, culminando em sua intimação via edital.

O edital fora expedido e o exequente fora intimado para dar anda-mento 

ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias (fls. 97/98), sob pena de 

extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(fl. 99).

Destarte, intimado para dar prosseguimento no feito, como não o fez no 

prazo legal, é factível a extinção do processo.

Note-se que caberia a este Juízo determinar a regularização da 

representação processual da parte exequente, ante a maioridade civil. 

Contudo, decorrido significativo lapso temporal do advento da maioridade 

civil, sequer se habilitou nos autos, regularizando sua representação 

processual.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários por ser a autora beneficiária da assis-tência 

judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

ne-cessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 398299 Nr: 10431-85.2015.811.0002

 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 GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Os pedido de fls. 48 somente serão analisados após a inventariante 
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cumprir o determinado às fls. 44.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 454189 Nr: 13748-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA DE OLIVEIRA, MARIA ANADIR DE OLIVEIRA 

PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERALDO JESUS DE AMORIM, 

ESPÓLIO DE MARIA ERNESTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:19135/MT, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O, NIWMAR 

SERPA - OAB:19703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ad cautelam, intime-se a inventariante para que junte aos autos, no prazo 

de 05 dias, cópia atualizada ( recente), da matrícula do imóvel, objeto do 

inventário.

Após, conclusos para decisão/sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 83889 Nr: 6015-26.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JeJSRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WUDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desapensem-se dos autos em apenso, eis que foram extintos.

Visando evitar futura alegação de nulidade, cumpra-se a determinação 

constante do item I de fl. 153 por Edital, com prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 392170 Nr: 6638-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VHBDA, JCBCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - OAB:16236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE PAULA DE 

PINHO - OAB:MT 13.782-B, LINÉIA FATIMA DA SILVA PINHO - 

OAB:15909/O

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 71 e, portanto, determino a pesquisa de endereço do 

executado no SISTEMA INFOSEG, conforme espelho em anexo.

Após, manifeste-se a exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 241170 Nr: 2444-71.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHBA, JCBCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fl. 105.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 216762 Nr: 12207-67.2008.811.0002

 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: TDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, DARIO FRANCISCO LANDOLFI 

SALINAS - OAB:12559-E, JOSÉ MORENO SANCHES JÚNIOR - 

(UNIVAG)/CURADOR - OAB:OAB/MT 4759, LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

I- Indefiro o pedido de fls. 160 eis que a requerida já fora citada, via edital 

(fls. 63) e já apresentou contestação por negativa geral (fls. 86/90).

II- Ademais, verifico que os filhos das partes já atingiram a maioridade, 

portanto, desnecessária a intervenção do Ministério Público.

III- Por fim, intime-se o requerente para trazer aos autos as matrículas 

atualizadas dos imóveis dos quais se pretende a partilha.

IV- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 392157 Nr: 6631-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHBDA, JCBCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - OAB:16236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisao de fl. 43.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 313903 Nr: 10131-94.2013.811.0002

 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: SSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA LIRA - 

DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

I- Defiro o pedido de suspensão do feito, conforme requerido à fl. 142, 

com fundamento no art. 313, II, do CPC e Suspendo os presentes autos 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

II- Decorrido o prazo acima, intime-se a autora para prosseguimento do 

feito.

III- Intime-se.

IV- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 269190 Nr: 8415-03.2011.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKDS, JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- OAB:12120, NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIVAG - OAB:

 Diante do exposto, em virtude dos ensinamentos transcritos, além das 

condições favoráveis à criação do menor por sua avó, bem como o 

interesse da criança em permanecer com a requerente, nos termos do art. 

487, I do CPC, acolho o pedido da presente ação de Guarda em que Maria 

Rosa da Silva promove em desfavor de Jeniffer Karoline da Silva e 
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Joelson da Silva concedendo, por conseguinte, à requerente a guarda do 

menor Jhonatan Fernandes da Silva com fundamento no artigo 33 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Preclusa a via recursal, lavre-se o 

competente Termo de guarda e compromisso, instando-se a guardiã a 

subscrevê-lo, devendo bem e fielmente desempenhar o encargo (art. 32 

do ECA).Estendo aos requeridos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Sem custas e sem honorários.Cientifique-se o Ministério 

Público.Traslade-se cópia para os autos em apenso.Transitada em julgado, 

a r q u i v e - s e ,  a d o t a n d o  a s  c a u t e l a s 

legais.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 248485 Nr: 8105-31.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLDSA, LRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO JOEL SANTANA DA 

COSTA - OAB:, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I- Infrutífera a tentativa de penhora via BacenJud e RENAJUD, anexo.

II- Cumpram-se as demais determinações do despacho retro.

III- Após, vistas à parte exequente para manifestação com relação ao 

prosseguimento do feito.

IV- Em seguida, ao Ministério Público.

V- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 208003 Nr: 3789-43.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPrPsmAAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyson Keneip Duque - 

OAB:6566, Bruno Ferreira Alegria UNIVAG - OAB:9996/OAB/MT, 

CHARLES TAVARES RIBEIRO/UNIVAG - OAB:7401/MT, ENEAS CORREA 

FIGUEIREDO JUNIOR- UNIVAG. - OAB:, JOAO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - UNIVAG - OAB:9983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Cumpra-se a determinação de fl. 125, intimando-se a parte autora 

pessoalmente, sob pena de exitnção.

II- Não havendo êxito, cumpra-se por edital.

III- Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 448428 Nr: 11126-05.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADCO, ECDO, WYCDO, LFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORVALINO GLERIAN - OAB:MT 

18.906, RENATA AUXILIADORA GLERIAN - OAB:16.532, ROSEMARY 

MENEZES SOUZA KAWAKAMI - OAB:MT 14.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a Inventariante CLAUDINETE 

AURINA DE CAMPOS OLIVEIRA acima identificada, devidamente INTIMADA 

a manifestar o interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco)dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, tendo em 

vista que o feito encontra-se paralisado há mais de ano, a depender de 

providências única e exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 252193 Nr: 11354-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230-MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:OAB/MT 9203

 VISTOS.

CLEVERSON NOEL DOS SANTOS, devidamente qualificado, ingressou 

com Ação de modificação de GUARDA em face de SUELLEM CAROLINE 

AUGUSTA FERREIRA, também identificada, pelas razões expostas na 

prefacial de fls. 12/20.

 Por petição, o autor requereu a desistência da ação (fl. 89). Intimada a se 

manifestar, a requerida quedou-se inerte (certidão de fl. 99).

É o relatório.

Decido.

Preleciona THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua obra “Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor”, em comentário ao art. 485, inciso viii, do 

CPC:

 “O pedido de desistência da ação somente poderá ser acolhido se houver 

assentimento do réu, que já tenha oferecido resposta, ou por renúncia do 

autor ao direito pleiteado.” (RJTAMG 38/230).

 Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII C/C 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência 

formulado.

Sem custas e honorários. Autorizo, desde já, o desentranhamento dos 

documentos, mediante cópia nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 252193 Nr: 11354-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230-MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:OAB/MT 9203

 Vistos.

I- Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública, para que 

manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista ter 

declarado que não possui mais interesse na continuidade da ação, 

conforme se denota de fls. 85/86.

II- Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003752-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. M. P. (REQUERENTE)

A. G. D. A. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1003752-47.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da certidão que designou 
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audiência de ID 14907212. Várzea Grande/MT, 28 de agosto de 2018. 

Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008186-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLY DIAS ARRUDA (AUTOR(A))

SERGIO MAURICIO CAPITULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ANDRE MARTINS DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008186-16.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo celebrado entre as partes, 

constante do Id. 12185051, no tocante a guarda compartilhada, 

convivência e alimentos. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas, eis que 

defiro a AJG ao requerido (Id. 12185051). Lavre-se o termo guarda em 

favor dos genitores. Oficie-se para desconto dos alimentos em folha de 

pagamento. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de Abril de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 434194 Nr: 3547-06.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDPS, JDSDP, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS, JDSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT19.689/MT, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLAUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.083, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260

 Processo nº. 3547-06.2016.811.0002.

Código nº. 434194.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas.

O Patrono do requerido/reconvinte formulou pedido de redesignação da 

audiência instrutória designada nos autos para a data de 25/09/2018, às 

15 horas e 30 minutos, eis que fora intimado para outra audiência na 

mesma data, na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no PJE nº. 

1003428-25.2018.8.11.0045.

Ocorre que a audiência designada nestes autos foi agendada em data de 

08/08/2018, ou seja, em data anterior a distribuição da ação acima 

mencionada (13/08/2018), conforme se verifica do extrato do PJE anexo.

Assim, indefiro o pedido de fls. 144/145 e mantenho a audiência designada 

para a data de 25/09/2018 às 15 horas e 30 minutos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 27 de Agosto de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 210154 Nr: 5883-61.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVPSrpsmNDGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, PAULO ROGER ROSENO DIAS - OAB:19.802/O, 

yasmim de pinho novo - OAB:21335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 535860 Nr: 7740-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:MT 

12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 300129 Nr: 20769-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO 

PINTO - OAB:21525/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado 

e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra integalmente 

a determinação do despcho de fls. 95, sob pena de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 342239 Nr: 9705-48.2014.811.0002

 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: RKSDB, SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.699, do Código Civil/2002 e, em consonância com o parecer do 

Ministério Público (fls. 88), JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, para o fim de majorar a pensão alimentícia para 50% do salário 

mínimo, que atualmente corresponde ao valor 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais).O valor retroage à citação (fls. 64/65).P. R. I.Condeno 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em virtude do 

disposto no art. 82 e parágrafos do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, 

ao arquivo, com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande, 06 de 

Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE 

DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004909-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. P. E. (ADVOGADO(A))

L. P. D. P. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. P. (REQUERIDO)

O. B. G. (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1004909-89.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO Certifico que na data de 5 de junho de 2018 recebemos (via 

e-mail funcional) informação de cancelamento da perícia designada nestes 

autos, sem previsão de novos agendamentos - documentos de 

comprovação em anexo. Pelo exposto, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para em 

15(quinze) dias manifestar pelo que entender de direito. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA 

SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009516-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA ALVES DO CARMO (ADVOGADO(A))

ADILZA NUNES DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO (ADVOGADO(A))

ADRYELLY PAOLA NUNES ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1009516-48.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO Certifico que recebemos (via e-mail funcional) informação de 

cancelamento da perícia designada nestes autos, sem previsão de novos 

agendamentos - documentos em PDF anexo. Pelo exposto, autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte 

autora para em 15(quinze) dias manifestar pelo que entender de direito. 

VÁRZEA GRANDE, 28 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE 

DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395693 Nr: 8942-13.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL AEROPORTO QUADRA 21, 

IVINA ANGÉLICA FERREIRA DODÔ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN DIOHEY LIMA TELES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8942-13/2015 (Cód. 395693)

Vistos...

Realizadas buscas do endereço da parte ré nos sistemas disponibilizados 

ao Poder Judiciário, conforme documentos anexos, manifeste-se a parte 

autora, requerendo o que entender de direito no prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 265782 Nr: 5982-26.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A (14 BRASIL 

TELECOM GNS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131.436/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Processo n.º 5982-26/2011 (Cód. 265782)

Vistos...

Pelo princípio do contraditório manifeste-se o credor quanto à petição e 

documentos de fls. 75/95, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422633 Nr: 23360-53.2015.811.0002

 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: CARLOS ROBERTO BARBOSA, BARBOSA E RAMOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA NASCIMENTO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GUILHERME 

CAVALCANTI M. FILHO - OAB:13.595 MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA 

- OAB:MT 13.913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10143/MT, JEFERSON L. F. CARVALHO - 

OAB:17.081/B-MT

 Processo n° 23360-53/2015 (Cód. 422633)

Vistos...

Considerando que esta ação foi movida antes da vigência do novo Código 

de Processo Civil, que privilegia a autocomposição como forma de 

solucionar os conflitos e por vislumbrar que a discussão posta em juízo 

tem por finalidade discussão contratual e valores, portanto, de natureza 

disponível, e diante do requerimento dos autores, com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

17.10.2018, às 08:00h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n.º 125/2010 do CNJ, ficando desde 

já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, 

à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim, 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos (NCPC, § 9º e 

10, art. 334).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334 do CPC.

Não havendo acordo, mantenham-se os autos conclusos para 

saneamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 295976 Nr: 16263-07.2012.811.0002

 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: VERA LUCIA M. TRISTÃO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c 

Indenização por Danos Morais.Condeno a autora ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do réu, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 
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3º, do CPC . Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser 

suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Decorrido o prazo recursal e 

não havendo manifestação das partes, ao arquivo com as devidas baixas 

e anotações.Esta sentença é publicada no seguinte enderenço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393876 Nr: 7690-72.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS OGULINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A

 Processo nº 7690-72/2015. (Cód. 393876)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por DOUGLAS OGULINI em desfavor NOVO MUNDO MÉVEIS E UTILIDADES 

LTDA.

Informa o devedor às fls. 104-v a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 106 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 106, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE-MT, 27 DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 310244 Nr: 6285-69.2013.811.0002

 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: EDELZA MARIA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166.349 SP

 Processo nº 6285-69/2013. (Cód. 310244)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por EDELZA MARIA DAS NEVES em desfavor FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓTIOS NÃO PADRONIZADOS.

Intimado o credor para falar sobre o deposito voluntário realizado pelo 

devedor às fls. 99, sob pena de presumir aceitação, este se manteve 

inerte, conforme certidão de fls. 105.

Dessa forma, cumprida a obrigação, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, 

nos termos do art. 924, II, do NCPC.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 27 DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 303859 Nr: 24815-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRH, JMDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.°24815-58/2012 Cód. 303859

Vistos em correição...

Aplicando o entendimento do artigo 835, I do CPC, que determina 

preferencialmente a penhora de dinheiro determino a penhora em contas 

da parte devedora, considerando que o débito não foi quitado, aplico ao 

devedor multa de 10% sobre o débito, bem como, fixo honorários 

advocatícios no mesmo patamar nesta fase processual (NCPC, art. 523, § 

1º).

Defiro o pedido quanto ao bloqueio/penhora de valores em contas e 

aplicações da parte devedora via Bacenjud.

Mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 380307 Nr: 26931-66.2014.811.0002

 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: MARILEIDE DO ESPIRITO SANTO

 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:13431-A

 Processo nº 26931-66/2014. (Cód. 380307)

 Vistos...

Inexistindo pedido de cumprimento de sentença, ao arquivo com as 

devidas baixas e anotações.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 353733 Nr: 18530-78.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDINA ASSUNÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:MT 17.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Processo nº 18530-78/2014 (Cód. 353733)

Vistos...

Em face da divergência das partes no tocante à contratação dos serviços 

disponibilizados pela ré, com base no art. 370, do NCPC, realizei pesquisa 

no endereço da parte no sistema Infojud (Receita Federal), sendo 

informado o mesmo endereço de indicado no contrato de prestação de 

serviços à época em que foi firmado. Junte-se o respectivo documento.

Intimem as partes para tomar conhecimento sobre os documentos e sobre 

eles manifestarem-se, caso queiram, no prazo comum de 15 (dias).

Após, havendo ou não manifestação, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.
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Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 387691 Nr: 3845-32.2015.811.0002

 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: IZAQUEU ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 

16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Processo nº 3845-32/2015 (Cód. 387691)

Vistos...

Diante da concordância do autor quanto ao depósito voluntário realizado 

pelo réu, expeça-se alvará de levantamento em seu favor, com as 

cautelas de praxe.

Feito isso, ao arquivo com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 389969 Nr: 5295-10.2015.811.0002

 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: MIGUELINA RITA DE SOUZA GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DA BRASIL 

TELECOM S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.Em 

consequência, REVOGO a tutela de fls. 28, determinando que se expeça 

contramandado.Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados 

em R$ 3.000,00 (NCPC, art. 85, § 8º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 

98, § 3º, do CPC . Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá 

ser suspensa (NCPC, art. 98, § 3º).Ainda, condeno a autora, ex officio, ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% sobre o valor 

corrigido da causa (NCPC, art. 81).Extraia a Sra. Gestora fotocópia dos 

autos para encaminhamento ao Tribunal de Ética da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seção Mato Grosso, para apuração de falta 

funcional do advogado Licínio Vieira de Almeida Júnior, OAB/MT 16.625, e 

eventual aplicação de pena.Transitada em julgado e não havendo 

manifestação, ao arquivo com as devidas baixas.Esta sentença é 

p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 310605 Nr: 6672-84.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO STEFANO DURAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2324/MT

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por 

Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação ao autor 

os débitos mantidos com a ré e relacionados nos extratos de fls. 31/36, de 

forma que CONFIRMO a tutela de fls. 75.CONDENO a ré a proceder à 

reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante 

fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Para fins de 

liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao 

mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ ), e correção monetária 

pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ ), considerando que 

a relação aqui discutida é extracontratual.Condeno a parte ré, ainda, em 

custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em dez 

por cento sobre a condenação.Intime-se a ré para recolher as custas 

processuais com base na condenação, sob pena de serem anotadas às 

margens da distribuição em seu nome, a fim de lastrear eventual Execução 

Fiscal.Transitada em julgado, intime-se a parte autora para querendo, 

proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de arquivamento.Esta 

sentença é publicada no seguinte enderenço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 423034 Nr: 23570-07.2015.811.0002

 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: ANA CELIA PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUTOR VINICIUS MAURICIO 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 10.445

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais para o fim de DECLARAR 

INEXISTENTE com relação à parte autora o contrato n.° 

GSM210783321373, com apontamento de R$ 29,90 (vinte e nove reais e 

noventa centavos).JULGO IMPROCEDENTES os pedidos quanto aos danos 

morais.No mais, CONFIRMO a tutela de fls. 48.Diante da sucumbência 

recíproca, arbitro o ganho de causa em favor da autora em 60% e em 

favor da ré em 30%, o que norteará o pagamento das custas processuais, 

bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento 

sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do novo 

Código de Processo Civil com relação à autora.Por ser a autora 

beneficiária da justiça gratuita, suspendo a obrigação de pagamento das 

custas processuais na parte em que sucumbiu (NCPC, art. 98, § 3º). 

Relativamente à ré, deverá recolher as custas processuais na proporção 

em que decaiu, sob pena de anotação às margens da distribuição, a fim de 

lastrear eventual Execução Fiscal.Transitada em julgado, e não havendo 

manifestação, arquivem-se com as devidas baixas e anotações.Esta 

sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 45282 Nr: 1112-50.2002.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A- 

ELETRONORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LINO DA SILVA PINTO, ELIETH REIS 

CALÇADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VICENTE MONTANO 

SCARAVELLI - OAB:3933/MT, LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO 

PIAU - OAB:21697/DF, MARCUS VINÍCIUS SOARES DE SOUZA MAIA - 

OAB:12.345/DF, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933/MT, ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - 

OAB:8441

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o pagamento efetuado

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 332664 Nr: 1361-78.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RAMOS DE MORAES

 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:13.431-A/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO DO AUTOR AS 

FLS.113 Á 122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 524188 Nr: 840-94.2018.811.0002

 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: ADAIR JOSÉ DE MORAES, TERESINHA CORREA DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID JOSÉ NASSARDEN, JOSE LUIS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8441, ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:8.125 MT

 Processo nº 840-94/2018 (Cód. 524188)

Vistos...

Indefiro o pedido de justiça gratuita feito pelos embargantes por observar 

que sua pretensão envolve discussão sobre grande imóvel rural, com 

2.000 has, além do que não é demonstrada dificuldade econômica, o que 

me impede concluir, por ora, a necessidade de concessão do benefício à 

parte.

Assim, aos embargantes para recolher as custas processuais de acordo 

com o valor atribuído à causa no prazo de 15 (quinze) dias comprovar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição .

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 427475 Nr: 25943-11.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA LENZA LANA - 

OAB:OAB/MT 10991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Processo n° 25943-11/2015 (Cód. 427475)

Vistos...

Considerando que esta ação foi movida antes da vigência do novo Código 

de Processo Civil, que privilegia a autocomposição como forma de 

solucionar os conflitos e por vislumbrar que a discussão posta em juízo 

tem por finalidade discussão contratual e valores, portanto, de natureza 

disponível, com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 10.10.2018, às 09:30h, a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n.º 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim, 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos (NCPC, § 9º e 

10, art. 334).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334 do CPC.

Não havendo acordo, mantenham-se os autos conclusos para julgamento 

antecipado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 424340 Nr: 24268-13.2015.811.0002

 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: JOSE EDINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTRAUMA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT17.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE B. DANTAS BORGES 

- OAB:13.274

 Processo n.º 24268-13/2015 (Cód. 424340)

Vistos...

Trata-se de analisar embargos declaratórios opostos pelo autor, ao 

argumento de, apesar de reconhecida a culpa, os pedidos foram julgados 

improcedentes, sendo contraditória e obscura a sentença proferida.

Em que pese os argumentos do autor, além de entender inexistir 

contradição ou obscuridade, os fundamentos que me levaram a não 

acolher a pretensão inaugural foram bem alinhavados nos autos.

Ademais, a irresignação da autora tem caráter totalmente infringente, com 

alteração total do ato sentenciante, devendo ser manejado pela parte 

recurso adequado, em respeito ao duplo grau de jurisdição.

Diante disso, REJEITO os Embargos Declaratórios de fls. 143/149, 

mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 377175 Nr: 24686-82.2014.811.0002

 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: FELÍCIO SALVORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Processo n.º 24686-82/2014. (Cód. 377175)

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por FELÍCIO SALVORA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Em face do pedido de desistência formulado pelo autor às fls. 156, 

manifestou-se a parte requerida às fls. 159/163, todavia, observo que o 

réu não trouxe nenhuma causa relevante que justificasse a discordância 

ao pedido de desistência.

Dessa forma, por entender que a justificativa de prosseguimento precisa 

ser bastante plausível , não se reconhecendo mera negativa de 

concordância, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA 

AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, VIII, do NCPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 
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arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE, DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 243433 Nr: 4606-39.2010.811.0002

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ PEIXOTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SISANE VANZELLA - 

OAB:5971/MT

 Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 328482 Nr: 24805-77.2013.811.0002

 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: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, nos termos do art. 953, I, do NCPC, SUSCITO o conflito 

negativo de competência, determinando que na forma do art. 953, 

parágrafo único, do NCPC, seja confeccionado ofício para 

encaminhamento ao E. Tribunal de Justiça, para que dele decida.Tal ofício 

deverá ser acompanhado dos necessários documentos a sua instrução, 

em específico, das peças e certidões constantes às fls. 05/17, 24/26, 

78/79, 92/93, 95 e 97, com os respectivos versos, caso contenham 

informações, bem como desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 390941 Nr: 5876-25.2015.811.0002

 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: OSVALDO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da ré, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Moral e Material para o 

fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação à autora o contrato n.° 

0216216037, referente ao apontamento de R$ 74,05, constante no extrato 

de fls. 26. CONFIRMO a tutela de fls. 27.CONDENO a ré a proceder à 

reparação dos danos morais à autora, no montante, que fixo, mediante 

fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Por ter o autor 

decaído apenas no quantum indenizatório, condeno a ré, ainda, em custas 

processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por 

cento sobre a condenação. Anotem as custas processuais às margens 

da distribuição para lastrear eventual Execução Fiscal.Para fins de 

liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao 

mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ ), considerando que a 

relação aqui discutida é extracontratual, e correção monetária pelo 

INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ ).Transitada em julgado, 

intime-se a parte autora para querendo, proceder a sua execução, sob 

pena de arquivamento.Esta sentença é publicada no seguinte enderenço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 443184 Nr: 8438-70.2016.811.0002

 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: EDIVALDO APARECIDO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor 

na importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos).Para fins de liquidação da sentença, o valor 

deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC 

desde o evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que 

a autora decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, 8º, do novo 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

DE AGOSTO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413254 Nr: 18477-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENILDE VITOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR C. GIMENEZ CANO - 

OAB:

 Processo nº 18477-63/2015. (Cód. 413254)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por CLENILDE VITOR DOS SANTOS em desfavor SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 102 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 122 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 
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requerido às fls. 122, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 27 DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 410265 Nr: 16765-38.2015.811.0002

 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: ORESTE SANTANA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT Nº 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por 

Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação à parte 

autora o apontamento indicado no extrato de fls. 21, referente ao contrato 

n°. 001865873390000, lançado pela ré.CONDENO o réu a proceder à 

reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante 

fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Para fins de 

liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao 

mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ ), e correção monetária 

pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ ), considerando que 

a relação aqui discutida é extracontratual.Condeno a parte ré, ainda, em 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados 

em dez por cento sobre a condenação.Transitada em julgado, intime-se a 

parte autora para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, 

sob pena de arquivamento.Esta sentença é publicada no seguinte 

enderenço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 105308 Nr: 1372-54.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES EVANGELISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MARANHANSE DE 

REFRIGERANTES, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS 

SANTOS - OAB:4276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 Processo nº 1372-54/2007. (Cód. 105308)

 Vistos...

Inexistindo pedido de cumprimento de sentença, ao arquivo com as 

devidas baixas e anotações.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 371193 Nr: 20323-52.2014.811.0002

 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: GLÓRIA ROSANGELA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARENA AUTOMOVEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDRE PINHEIRO DE 

ANDRADE - OAB:17133

 Processo nº 20323-52/2014 (Cód. 371193)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 335390 Nr: 3870-79.2014.811.0002

 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: RONALDO SILVA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S.A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Processo nº 3870-79/2014. (Cód. 335390)

Vistos...

Ao credor para dizer se concorda com os valores depositados às fls. 

108-v, no prazo de cinco dias, ciente que sua inércia, resultará na 

concordância.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 407773 Nr: 15497-46.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINA DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:13593, HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:15868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento;I - do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais).II – Pagamento de Restituição de Despesas de Assistência 

Médica e Suplementares (DAMS), no montante de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC a partir do 

evento danoso, e das despesas médicas desde a data do desembolso. 
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Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas 

no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.200,00 (mil e duzentos) 

reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

a rqu ivem-se  os  au tos  com as  dev idas  ba i xas  e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.ESTER BELÉM 

NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 227184 Nr: 7346-04.2009.811.0002

 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: A. S. C. - rep. Por sua por seus genitores 

VALDENILSON COELHO E ELISAINE REGIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES LTDA, REDE CEMAT - 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A, COMPANHIA MUTUAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - OAB:OAB/SP 

146.997, DENIZE VIUDES - OAB:OAB/SP 291.992, FERNANDA LUCIA 

PEREIRA MACIEL SERRA - OAB:7648/OAB-MT, GÉLISON NUNES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 9833A, Heliodoro Santos Nery - OAB:4630, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, Ozana Batista 

Gusmão - OAB:4062-OAB-MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, SANDRA MARA DE ALMEIDA - OAB:10.658/MT

 Processo nº 7346-04/2009. (Cód. 227184)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito (fls. 773/779), no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 446810 Nr: 10320-67.2016.811.0002

 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: JULIA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 Processo nº 10320-67/2016 (Cód. 446810)

Vistos...

Em face da divergência das partes no tocante à contratação dos serviços 

disponibilizados pela ré e observando pelas telas sistêmicas juntadas no 

corpo da contestação que o local onde foi instalada a linha telefônica é 

distinto do endereço informado pela parte autora, com base no art. 370, do 

NCPC, realizei pesquisa no endereço da parte no sistema Infojud (Receita 

Federal), sendo informado o mesmo endereço de instalação da linha e 

prestação dos serviços. Junte-se o respectivo documento.

Intimem as partes para tomar conhecimento sobre os documentos e sobre 

eles manifestarem-se, caso queiram, no prazo comum de 15 (dias).

Após, havendo ou não manifestação, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 403463 Nr: 7252-26.2015.811.0041

 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: ROSELY ANDRADE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 Processo nº 7252-26/2015. (Cód. 403463)

Vistos...

Intime-se a parte autora para dizer se concorda com os valores 

depositados às fls. 114, ciente que sua inércia ensejará na concordância 

e extinção do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 345472 Nr: 12237-92.2014.811.0002

 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: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo nº 12237-92/2014. (Cód. 345472)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento do valor incontroverso, conforme 

requerido às fls. 85.

Com relação ao valor remanescente, determino a intimação do devedor 

para que efetue o pagamento sob pena de aplicação de multa e honorários 

em 10%.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 306000 Nr: 1736-16.2013.811.0002

 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: AYDA PAULA DA SILVA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARD HOME RESIDENCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara da Silva - 

OAB:10373-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 Processo nº 1736-16/2013 (Cód. 306000)

Vistos...
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Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente à 

condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 439985 Nr: 6786-18.2016.811.0002

 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: MAURO SÉRGIO PRADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA RIBEIRO-ME, MARIA 

APARECIDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 6786-18/2016 (Cód. 439985)

Vistos...

Defiro o pedido retro.

Adequando o feito à nova sistemática processual, razão pela qual revogo 

o despacho de fls. 23, expeça-se mandado para pagamento no prazo de 

quinze dias do valor indicado na inicial, que deverá ser acrescido de 

honorários advocatícios na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor atribuído à causa (NCPC, art. 701). Consigne-se, também, caso a 

parte ré o cumpra, que ficará isenta das custas processuais (NCPC, 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 (NCPC, art. 

701, § 2º).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 439058 Nr: 6307-25.2016.811.0002

 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: JLADS, VALDINÉIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado 

com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do 

art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu 

apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos) reais, nos termos do art. 85, § 8° do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

DE AGOSTO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 423409 Nr: 23786-65.2015.811.0002

 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: SILAS FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216, 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para manifestar sobre o 

recurso de apelação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 423030 Nr: 23566-67.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para manifestar sobre o 

recurso de apelação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 427392 Nr: 25887-75.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o recurso de apelação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 352154 Nr: 17427-36.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERNANDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S. 

A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o recurso de apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 419578 Nr: 21799-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTE COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOMBRIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:MT 15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:OAB-MT 

14.485, LAWANA DE OLIVEIRA - OAB:18.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:DF 26966

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para autora para 

manifestar sobre o recurso de embargos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392647 Nr: 6980-52.2015.811.0002

 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: MEIRACY BUENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para autora para 

manifestar sobre o recurso de embargos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416623 Nr: 20269-52.2015.811.0002

 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: FLAVIA MARIA DIAMANTE DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPECAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.068, NADIELLY GARBIM FEITOSA - OAB:OAB/MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8083-MT, GERALDO 

UMBELINO NETO - OAB:OAB/MT 10.209, RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA 

LEITE - OAB:18.985/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para autora para 

manifestar sobre o recurso de apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 396982 Nr: 9775-31.2015.811.0002

 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: ABACO INVESTIMENTOS LTDA, JOSÉ CORONA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.J. INDÚSTRIA MECÂNCICA LTDA 

(TORNEARIA SÃO JORGE), CLAUDIO SPARANO TORN. FRES. S, 

CLAUDIO SPARANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:12335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, LORENA MARIA PEREIRA GAIVA - OAB:19122

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para autora para 

manifestar sobre o recurso de apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 376222 Nr: 23917-74.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUARA BRAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:MT/13.842-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para autora para 

manifestar sobre o recurso de apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 287320 Nr: 6653-15.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO CICERO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CRED. 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para autora para 

manifestar sobre o recurso de apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 235109 Nr: 15085-28.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE ALMEIDA, ANDREY DE ALMEIDA 

BOTELHO DOS SANTOS rep p/ sua genitora Luciana de Almeida, LAISSA 

ALMEIDA B. DOS SANTOS rep p/ sua genitora Lenil Conceição de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:OAB/MT 2841, 

ROSANA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - OAB:MT 9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para autora para 

manifestar sobre o recurso de apelação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 453481 Nr: 13437-66.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA CRUZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, GERALDO COSTA MARQUES BUMLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, EWERSON DUARTE DA COSTA - OAB:4842, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:MT 7.627-A

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação de 

Reparação de Danos Morais e Materiais.Pelo princípio da sucumbência, 

condeno o autor ao pagamento das custas processuais, bem como, 

honorários advocatícios em favor dos réus, que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa para cada, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC .Custas processuais pelo 

autor, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas.Esta sentença é 

p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 286492 Nr: 5715-20.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUILHERME MONTEIRO 
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PETRONI - OAB:OAB/SP 139.854, Rodrigo Nunes - OAB:OAB/SP 

144.766

 Processo nº 5715-20/2012. (Cód. 286492)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido às fls. 72, devendo a Sra. Gestora providenciar a expedição do 

respectivo alvará.

Feito isso, conclusos para analises dos demais pedidos.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 322974 Nr: 19372-92.2013.811.0002

 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: ESPÓLIO DE JORGE WITCZAK rep. p/ Maria Koroski 

Witczaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEZUINO CATARINO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BATISTA DA SILVA 

- OAB:7697

 Processo nº 19372-92/2013. (Cód. 322974)

 Vistos...

Inexistindo pedido de cumprimento de sentença, ao arquivo com as 

devidas baixas e anotações.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325693 Nr: 22066-34.2013.811.0002

 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: TATIANA SOUZA LEITE

 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

 Processo nº 22066-34/2013. (Cód. 325693)

Vistos...

Diga o credor sobre a petição e documentos de fls. 142/146.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 220402 Nr: 621-96.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582, KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 Processo nº 2009/52. (Cód. 220402)

Vistos...

Certifique a Sra. Gestora a existência de valores depositados nos autos.

Feito isso, diga o autor.

Não havendo manifestação, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 385323 Nr: 2241-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIN SANTANA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAMINONDAS COSTA NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 Processo n° 2241-36/2015. (Cód. 385323).

Vistos...

Determino a intimação da parte apelada para querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de lei e após, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 350585 Nr: 16259-96.2014.811.0002

 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: PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE 

FRUTAS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO TAKESHI SENNO DE 

ASSUNÇÃO - OAB:18648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Processo nº 16259-96/2014. (Cód. 350585)

 Vistos...

Inexistindo pedido de cumprimento de sentença, ao arquivo com as 

devidas baixas e anotações.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 427047 Nr: 25701-52.2015.811.0002

 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: VALDERI PEREIRA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

(CLARO TV)

 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

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.Em 

consequência, REVOGO a tutela de fls. 27, determinando que se expeça 

contramandado.Pelo princípio da sucumbência, condeno o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados 

em dez por cento sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º e 

art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC . Custas 
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processuais pelo autor, cuja obrigação deverá ser suspensa (NCPC, art. 

98, § 3º).Ainda, condeno a autora, ex officio, ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa 

(NCPC, art. 81).Extraia a Sra. Gestora fotocópia dos autos para 

encaminhamento ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seção Mato Grosso, para apuração de falta funcional do advogado Licínio 

Vieira de Almeida Júnior, OAB/MT 16.625, e eventual aplicação de 

pena.Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com 

as devidas baixas.Esta sentença é publicada no seguinte endereço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 428293 Nr: 26450-69.2015.811.0002

 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: WENDER CLEITON DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.Em 

consequência, REVOGO a tutela de fls. 27, determinando que se expeça 

contramandado.Pelo princípio da sucumbência, condeno o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados 

em dez por cento sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º e 

art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC . Custas 

processuais pelo autor, cuja obrigação deverá ser suspensa (NCPC, art. 

98, § 3º).Ainda, condeno a autora, ex officio, ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa 

(NCPC, art. 81).Extraia a Sra. Gestora fotocópia dos autos para 

encaminhamento ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seção Mato Grosso, para apuração de falta funcional do advogado Licínio 

Vieira de Almeida Júnior, OAB/MT 16.625, e eventual aplicação de 

pena.Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com 

as devidas baixas.Esta sentença é publicada no seguinte endereço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436079 Nr: 4699-89.2016.811.0002

 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: LIDIANE MAGALHÃES DE AZEVEDO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.Em 

consequência, REVOGO a tutela de fls. 28, determinando que se expeça 

contramandado.Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados 

em dez por cento sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º e 

art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC . Custas 

processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (NCPC, art. 

98, § 3º).Ainda, condeno a autora, ex officio, ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa 

(NCPC, art. 81).Extraia a Sra. Gestora fotocópia dos autos para 

encaminhamento ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seção Mato Grosso, para apuração de falta funcional do advogado Licínio 

Vieira de Almeida Júnior, OAB/MT 16.625, e eventual aplicação de 

pena.Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com 

as devidas baixas.Esta sentença é publicada no seguinte endereço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 438579 Nr: 6020-62.2016.811.0002

 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: JOANIZ PRATES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 9.281,25 (nove mil duzentos e oitenta e um 

reais e vinte e cinco centavos).Para fins de liquidação da sentença, o 

valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária 

pelo INPC desde o evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por 

entender que a autora decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais, bem como, verbas advocatícias, que 

arbitro em R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais, nos termos do art. 85, § 8° 

do novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA 

GRANDE–MT, DE AGOSTO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 444758 Nr: 9271-88.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOYSES MARQUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor 

na importância de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos) reais, nos termos do art. 85, 8º, do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

DE AGOSTO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 412626 Nr: 18116-46.2015.811.0002

 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: CAMILA CRISTINA MINDURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Processo n° 18116-46/2015 (Cód. 412626)

Vistos...

Mantida a sentença, defiro o pedido retro, autorizando a expedição de 

certidões de crédito para habilitação dos créditos nos autos da 

Recuperação Judicial da ré.

Expedido os documentos, ao arquivo com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.
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Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 323062 Nr: 19457-78.2013.811.0002

 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: CINTIA CRISTINA CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:OAB/MT 10.016, UELLITON DA SILVA 

LACERDA - OAB:OAB-MT 21407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15600

 Processo n.º 19457-78/2013 (Cód. 323062)

Vistos...

Por não verificar a impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se 

em conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito.

Delimito que a prova deverá versar quanto aos danos que a autora alega 

ter sofrido. Para tanto, caberá à autora a prova desses fatos.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Argumenta a ré que a autora é parte ilegítima para figurar no polo ativo, 

considerando que o veículo Nissan Frontier foi negociado com a pessoa 

jurídica que a autora representa.

Rejeito a preliminar por observar que o contrato foi firmado entre a autora, 

pessoa natural, e o comprador, conforme contrato de fls. 27/29, assim 

como, o termo de entrega de fls. 30, não havendo qualquer relação com a 

empresa Cintia Caminhões, que apenas figurou nos fatos para fins de 

anúncio de venda do veículo.

DA PERDA DO OBJETO

Sustenta a ré que o veículo foi transferido, perdendo-se o objeto da 

presente ação.

Entendo não prosperar a alegação por também ser objeto da lide as 

perdas e danos, de forma que o feito há que tramitar regularmente até 

ulterior sentença.

Já intimadas as partes as partes para indicar provas, a autora pleiteou por 

prova testemunhal. A ré pediu o julgamento antecipado da lide.

Defiro a prova da autora e para colheita da prova oral, oportunidade em 

que também tomarei os depoimentos das partes como prova do juízo, 

designo audiência de instrução e julgamento para ___/___/2018, às 

___:___h.

Caberá ao advogado da parte autora informar ou intimar as testemunhas – 

que deverão ser arroladas no prazo legal – quanto ao dia, da hora, e do 

local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art. 455).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 369551 Nr: 19102-34.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA BERIGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTE COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:13593, HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:15868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:

 Processo n° 19102-34/2014 (Cód. 369551)

Vistos...

Recebo a reconvenção ofertada no bojo da contestação e nos termos do 

art. 343, § 1º, do NCPC, determino a intimação da parte autora/reconvinda 

para apresentar resposta no prazo de 15 dias, bem como, impugnar a 

contestação.

Após, sendo arguidas preliminares ou juntados novos documentos, à 

parte ré/reconvinte para impugnar a contestação à reconvenção. Caso 

contrário, mediante impulso por certidão, intimem as partes para indicar, no 

prazo comum de cinco dias, as provas que pretendem produzir.

Providencie a Sra. Gestora a anotação da reconvenção na forma do art. 

1.028, § 6º, c/c art. 1.222, da CNGC , anotando-se na capa dos autos e no 

sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416263 Nr: 20056-46.2015.811.0002

 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: MURILO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CEZARINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 20056-46/2015 (Cód. 416263)

Vistos...

Ante a certidão retro, intime-se o autor pessoalmente e pela Imprensa 

Oficial para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, pena de 

extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 379748 Nr: 26569-64.2014.811.0002

 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: JULY MAIARA FIGUEIREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 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

 Processo nº 26569-64/2014 (Cód. 379748)

Vistos...

Ante a concordância do patrono da autora quanto ao depósito dos 

honorários sucumbenciais, autorizo o levantamento da importância, 

devendo ser observadas as cautelas de praxe.

Feito isso, ao arquivo com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 384327 Nr: 1601-33.2015.811.0002

 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: YASLA ROBERTA DEMORI GRIZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - 

OAB:14448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:

 Processo nº 1601-33/2015 (Cód. 384327)

Vistos...
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Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente à 

condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, em específico, o sando remanescente indicado pelo credor, 

a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 98278 Nr: 7548-83.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONEY ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEPHANIE CORDEIRO 

POLESSO - OAB:25.047/MT

 Processo nº 365/06 (Cód. 98278)

Vistos...

Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 

9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito Bancário 

na Comarca de Várzea Grande-MT, e considerando que a matéria aqui 

discutida advém de relação contratual de natureza bancária, determino a 

redistribuição destes autos para a Vara Especializada.

Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431710 Nr: 1959-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1959-61/2016 (Cód. 431710)

Vistos...

Realizadas buscas no sistema Renajud, procedi à penhora do veículo VW 

Logus GL, ano/modelo 1994, placas KBH-1545, conforme detalhamentos 

em anexo, que determino a juntada.

Por entender que os detalhamentos registram a constrição judicial, 

representando, dessa forma, termos de penhora, determino seja a parte 

devedora intimada mediante carta com aviso de recebimento no endereço 

onde se operou a citação.

No mais, ao credor para impulsionar o feito, requerendo o que entender de 

direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 02 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 415951 Nr: 19878-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJA SUPERMERCADOS EIRELI - EPP, LAURO 

GONÇALO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14854, FLAVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO - 

OAB:4266/RO, SILMARA ENORE DE MARAIS CORTEZ - OAB:19249

 Processo nº 19878-97/2015 (Cód. 415951)

Vistos...

Realizada busca no sistema Renajud foram localizados dois veículos, que 

por serem antigos deixei de realizar a automática penhora, conforme 

documentos anexos.

À credora para impulso do processo, inclusive, se tem interesse na 

penhorada dos referidos veículos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 02 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 225867 Nr: 6086-86.2009.811.0002

 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: JOELMA ANTHERO LOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON CEZAR DE LIMA SILVA, ORSELIO 

PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:MT 3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:12.983/MT, CELSO VIEIRA - OAB:12983, DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Processo nº 6086-86/2009. (Cód.225867)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 315923 Nr: 12276-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENA BUENO FANAIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.449 MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:MT 15.104-A, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Processo nº 12276-26/2013. (Cód. 315923)

Vistos...

Ao autor para falar sobre a petição e documentos de fls. 323/350.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 441317 Nr: 7448-79.2016.811.0002

 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: STEPHERSON DA SILVA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 7448-79/2016. (Cód. 441317).

Vistos...

Trata-se de pedido de revisão dos valores referentes aos honorários 

periciais opostos pela ré às fls. 84/85.

Em que pese a irresignação da parte requerida, o valor fixado, 

concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, remunera 

condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a existência ou 

não da invalidez permanente alegada nos autos.

Convém destacar, que a realização da perícia em comento é minuciosa e 

se trata de trabalho médico para apurar por meio de exame físico pessoal, 

com o diagnostico da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade 

laboral dela advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve 

a análise dos quesitos e consequentes respostas.

Note-se ainda, que no que concerne ao valor dos honorários periciais 

fixados, é cediço que não existe no ordenamento jurídico pátrio critérios 

objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um 

arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da 

razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa 

remuneração ao perito, condizente com o trabalho a ser desempenhado.

Dessa forma, vislumbro que o montante outrora imposto está condizente 

com a realidade dos serviços a serem prestados pelo perito, cumprindo 

com a finalidade de remunerar com dignidade o trabalho do profissional, 

sem que acarrete enriquecimento ilícito do profissional técnico.

Ainda, entendo que o pedido de reconsideração não suspende o prazo 

para a apresentação de recurso próprio, estando inclusive o prazo, já 

decorrido.

No mais, determino a intimação da parte requerida, para que no prazo de 

cinco dias, providencie o depósito dos honorários periciais.

Ainda no impulso, às partes para falarem sobre o laudo pericial retro 

juntado, no prazo comum de quinze dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 333965 Nr: 2535-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo nº 2535-25/2014. (Cód. 333965)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por JOSE CARLOS FERREIRA GOMES em desfavor ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Informa o devedor às fls. 161 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 163 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 165, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 290557 Nr: 10188-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARÁ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA PATRICIA DOURADO 

AMORIM - OAB:mt 9.217

 Processo nº 10188-49/2012. (Cód.290557)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 300517 Nr: 21181-54.2012.811.0002

 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/QDA 27, LOTE 14,15

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 21181-54/2012. (Cód. 300517)

Vistos...

Em face da vigência do novo Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte autora para que emende a petição inicial, adequando 

seus fatos e fundamento de acordo com o novo Código de Processo Civil, 

especificadamente em relação aos artigos 319, II e 334.

Determino também, que autor diga se possui interesse na autocomposição 

nos termos do § 5º, art. 334, CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 298098 Nr: 18598-96.2012.811.0002

 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, Q.28, L.04

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 18598-96/2012. (Cód. 298098)

Vistos...
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Em face da vigência do novo Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte autora para que emende a petição inicial, adequando 

seus fatos e fundamento de acordo com o novo Código de Processo Civil, 

especificadamente em relação aos artigos 319, II e 334.

Determino também, que autor diga se possui interesse na autocomposição 

nos termos do § 5º, art. 334, CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 299199 Nr: 19775-95.2012.811.0002

 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/QDA 30, LOTE 05

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 19775-95/2012. (Cód. 299199)

Vistos...

Em face da vigência do novo Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte autora para que emende a petição inicial, adequando 

seus fatos e fundamento de acordo com o novo Código de Processo Civil, 

especificadamente em relação aos artigos 319, II e 334.

Determino também, que autor diga se possui interesse na autocomposição 

nos termos do § 5º, art. 334, CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 349474 Nr: 15424-11.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEATRICIA PEDROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21.453-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, nos termos do art. 953, I, do NCPC, SUSCITO o conflito 

negativo de competência, determinando que na forma do art. 953, 

parágrafo único, do NCPC, seja confeccionado ofício para 

encaminhamento ao E. Tribunal de Justiça, para que dele decida.Tal ofício 

deverá ser acompanhado dos necessários documentos a sua instrução, 

em específico, das peças e certidões constantes às fls. 05 e verso, 

13/16-v, 25, 45/53, 63/66, com os respectivos versos, caso contenham 

informações, bem como desta decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 263194 Nr: 2026-02.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURILIO AUGUSTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Processo n° 24696-92/2015 - Cód. 425161.

Vistos.

Intime-se o autor para manifestar nos autos das fls.155/157.

Intime-se

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 315471 Nr: 11792-11.2013.811.0002

 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: MAURICEIA CONCEIÇÃO MENDES MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDISERVICE ADMINISTRADORA DE PLANOS 

DE SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CALMON FREITAS - 

OAB:12368-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n.º 11792-11/2013. (Cód. 315471).

Vistos...

Trata-se de Ação De OBRIGAÇÃO DE FAZER COM Indenização por Danos 

Morais e Pedido de Liminar proposta por MAURICEIA CONCEIÇÃO MENDES 

MEIRA em desfavor de MEDISERVICE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE 

SAÚDE LTDA.

Em face do que consta às fls. 257, onde as partes comunicam a 

realização de acordo, pondo fim ao processo, requerem sua homologação 

e a extinção do feito, hei por bem em HOMOLOGO O ACORDO POR 

SENTENÇA, nos termos do art. 158, do CPC, para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, 

III, “b” do NCPC.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Tendo em vista que a partes desistem do prazo recursal, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE-MT, DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 344565 Nr: 11553-70.2014.811.0002

 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: IRACEMA MARIA DUMONT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:OAB/MT 6.735

 Processo nº 11553-70/2014 (Cód. 344565)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença.

Intime-se a executada para o devido cumprimento da sentença, quanto à 

manutenção do plano de saúde, bem como, pagamento dos honorários 

sucumbenciais no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 76499 Nr: 8766-20.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREZI ALVES PIMENTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, DR. JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA 

- OAB:7199

 Processo nº 2004-316. (Cód. 76499)

Vistos...

Determino a intimação pessoal do representante da Massa Falida do 

Supermercado Modelo, Dr. Antonio Luiz Ferreira da Silva, OAB nº 

6565-MT, com endereço na AV Historiador Rubens de Mendonça, nº 917, 

6º andar, sala 601/602, Bairro Baú, na Cidade de Cuiabá-MT, telefone (65) 

9624-7133 e (65) 3661-7822, para dar andamento ao feito, requerendo o 

que lhe é direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 425161 Nr: 24696-92.2015.811.0002

 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: FATIMA MOTA DA COSTA VIANA, VHMDC, DDCVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 24696-92/2015 - Cód. 425161.

Vistos.

Intime-se o autor para manifestar nos autos das fls.155/157.

Intime-se

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 338134 Nr: 6398-86.2014.811.0002

 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: MARLENE GONÇALVES DA COSTA

 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

 Processo n° 6398-86/2014. (Cód. 338134).

Vistos...

Determino a intimação da parte apelada para querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de lei e após, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 300910 Nr: 21602-44.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DA FONSECA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Processo nº 21602-44/2012. (Cód. 300910)

Vistos...

Analisando os autos, verifico que a parte credora requer a intimação da 

parte executada para pagamento da diferença indicada às fls. 188.

Com relação ao valor remanescente, determino a intimação da parte ré 

para que efetue o pagamento no prazo de lei sob pena de aplicação de 

multa e honorários em 10%.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 328690 Nr: 25008-39.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIRO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A, Rozana Alves Athaide - 

OAB:11382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais para o fim de DECLARAR 

INEXISTENTE com relação à parte autora o apontamento indicado no 

extrato de fls. 21, de R$ 36,64, referente ao contrato n.° 

0000000922758281, lançado pela ré.CONDENO a ré a proceder à 

reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante 

fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Ainda, 

CONFIRMO a tutela de fls. 26.Condeno a parte ré, ainda, em custas 

processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por 

cento sobre a condenação.Para fins de liquidação da sentença, os 

valores deverão ser atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ ), considerando que a relação 

aqui discutida é extracontratual, e correção monetária pelo INPC/IBGE 

desde a fixação (Súmula 362, do STJ )Intime-se a ré para recolher as 

custas processuais com base na condenação, sob pena de serem 

anotadas às margens da distribuição em seu nome, a fim de lastrear 

eventual Execução Fiscal.Transitada em julgado, intime-se a parte autora 

para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de 

arquivamento.Esta sentença é publicada no seguinte enderenço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 298081 Nr: 18581-60.2012.811.0002

 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 IMOVEL QUADRA 05

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 18581-60/2012. (Cód. 298081)

Vistos...

Em face da vigência do novo Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte autora para que emende a petição inicial, adequando 
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seus fatos e fundamentos especificadamente em relação aos artigos 319, 

II e 334.

Determino também, que autor diga se possui interesse na autocomposição 

nos termos do § 5º, art. 334, CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393651 Nr: 7582-43.2015.811.0002

 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: KECYANE RIBEIRO NASSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRETA III, BARETTA UNISSEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7.077/MT

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido desta Ação de 

Indenização por Danos Morais.Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor da ré, 

que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§ 2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC .Custas 

processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma 

do art. 98, § 3º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 219357 Nr: 14789-40.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESON CLEITON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:13813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Hasson - OAB:OAB/PR 

42682, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 Processo nº 14789-40/2008. (Cód. 219357)

Vistos...

Ao autor para dizer, no prazo de cinco dias, se concorda com os valores 

depositados às fls. 164, ciente que sua inercia, ensejará na concordância 

e extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 318493 Nr: 14878-87.2013.811.0002

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACI CORRÊA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 14878-87/2013. (Cód. 318493)

Vistos...

Ao autor para dizer, no prazo de cinco dias, se concorda com os valores 

depositados às fls. 109, ciente que sua inercia, ensejará na concordância 

e extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 369243 Nr: 18869-37.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER MÓVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S. A., AMERICA DESIGN COMERCIO DE 

MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:MT 17603-A, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:OAB-SP 

123321, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032

 Processo nº 18869-37/2014. (Cód. 369243)

Vistos...

Defiro o pedido retro, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário, com a 

urgência que o caso requer.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 236460 Nr: 16356-72.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON GOMES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 16356-72/2009. (Cód. 236460)

Vistos...

Nos termos do art. 72, II, do NCPC, nomeio como curador especial ao réu 

citado por edital a Defensoria Pública atuante nesta Comarca.

Dê-lhe vistas dos autos, para fins de apresentação de defesa, no prazo 

legal.

Apresentada contestação com preliminares ou novos documentos, à parte 

autora para manifestação e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande - MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 428397 Nr: 26515-64.2015.811.0002

 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: SAUL SOUZA SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 26515-64/2015. (Cód. 428397).Vistos...Recebo a emenda à 

inicial de fls. 51/55, e defiro o pedido de substituição do polo passivo, para 

então constar CASSIANO YASSUO SILVA SATO e NATALIA 

AUTOMÓVEIS.Em aplicação ao novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 24/10/2018, às 11:30 horas, 
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Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC.Citem-se os réus, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC).Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC.Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC).Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por envolver direito de 

menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação.Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande-MT, de agosto e 

2018.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 313759 Nr: 9959-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DOS SANTOS

 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: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 

14.469-A

 Processo nº 9959-55/2013. (Cód. 313759)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por VALMIR DOS 

SANTOS em desfavor BV FINANCIERA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO.

Informa o devedor às fls. 138 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 140 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 300145 Nr: 20785-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAÍS BORJA GASPARIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SIMÃO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taís Borja Gasparian - 

OAB:OAB/SP 74.182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMULO NOGUEIRA DE 

ARRUDA - OAB:7.693/MT

 Processo nº 20785-77/2012. (Cód. 300145)

Vistos...

Determino a intimação do autor, para que no prazo de lei, fale sobre os 

Embargos Declaratórios de fls. 150/153.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 264142 Nr: 3210-90.2011.811.0002

 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: APARECIDA ALMEIDA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: luis rodolfo de faria figueiredo 

- OAB:11520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT/11065-A

 Processo nº 3210-90/2011. (Cód. 264142)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 269997 Nr: 9722-89.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA, BENEDITA CESÁRIA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, GUSTAVOR.GÓES NICODELLI - OAB:22.819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - OAB:2.288-A 

0AB/MT

 Processo nº 9722-89/2011 (Cód. 269997)

Vistos...

Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 

9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito Bancário 

na Comarca de Várzea Grande-MT, e considerando que a matéria aqui 

discutida advém de relação contratual de natureza bancária, determino a 

redistribuição destes autos para a Vara Especializada.

Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 373783 Nr: 22136-17.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAUDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificada nos 

autos, em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, também qualificado.

Em face do que consta às fls. 92, em que a credora concorda com o valor 

depositado a título de honorários sucumbenciais e requer o levantamento, 

e considerando não ter sido ofertada impugnação, DOU COMO EXTINTO 

ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma do art. 924, II, do 

NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor da credora, 

conforme requerido, devendo ser observadas as cautelas de praxe.

Honorários quitados. Custas finais pela devedora, que deverá ser intimada 

para recolhimento no prazo de 10 (dez) dias, conforme já determinado, 

tomando-se por base o valor atualizado da condenação, sob pena de 

serem anotadas às margens da distribuição para lastrear eventual 

execução fiscal.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 402086 Nr: 12451-49.2015.811.0002

 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: TARZAN DE OLIVEIRA MOTTA, MARTINHA CLEMENCIA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 Processo n.º 12451-49/2015. (Cód. 402086)

Vistos...

Trata-se de analisar embargos declaratórios opostos pela autora, ao 

argumento de a r. sentença é 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 foi o 

fato de o imóvel estar registrado em nome de pessoa estranha aos autos, 

logo o pedido de informações junto ao Cartório não tem qualquer utilidade.

Logo, os declaratórios que visam à modificação do julgado, com esse 

argumento, perseguem, na verdade, o re julgamento da causa e, para 

isso, revela-se recurso inadequado.

Diante disso, REJEITO os Embargos Declaratórios de fls. 105/107, 

mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 439046 Nr: 6299-48.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16705, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Processo nº 6299-48/2016. (Cód. 439046)

Vistos...

Por hora, rejeito o pedido de fls. 69.

Por verificar que a tentativa de intimação da parte autora quanto a data da 

realização da perícia restou negativa, conforme certidão de fls. 68, 

determino a intimação do Sr. Perito, para que indique nova data para a 

realização da perícia.

Fica o advogado da parte autora responsável em comunicar seu cliente 

sobre o dia, data e hora da perícia, sob pena de aplicação do art. 485, III 

do CPC.

Deve ainda o autor, nos termos do art. 77, V do CPC, providenciar a 

juntada de comprovante de endereço atualizado no nome da parte.

Em sendo o laudo juntado nos autos, digam as partes no prazo comum de 

dez dias, e conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 440913 Nr: 7274-70.2016.811.0002

 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: LEONARDO MORAES DE ARAUJO

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 7274-70/2016. (Cód. 440913)

Vistos...

Ao réu para, no prazo de cinco dias, requer o que lhe é de direito, nos 

termos do art. 485, §6º do CPC, ciente que sua inércia resultará na 

concordância.

Após, conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 441325 Nr: 7455-71.2016.811.0002

 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: ALEXSSANDRO NUNES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VINICIO PORTO DE 

AQUINO - OAB:OAB/MT 11.758

 Processo nº 7455-71/2016. (Cód. 441325)

Vistos...

Da análise dos autos, verifico que a parte autora já foi submetida à 

avaliação médica, conforme laudo juntado às fls. 66/68.

Assim, determino a intimação da seguradora para que, no prazo de cinco 

dias, deposite os honorários periciais, ficando desde já, autorizado o 

levantamento em favor do Sr. Perito.

Feito isso, digam as partes, no prazo comum de quinze dias, sobre o laudo 

pericial de fls. 66/68.

Após, conclusos para sentença.

Intime-se.
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Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435729 Nr: 4468-62.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO PANTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 4468-62/2016. (Cód. 435729)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por HELIO PANTA DE OLIVEIRA em desfavor SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Informa o devedor às fls. 128/129 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 131 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 131, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007947-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MASSAYUKI YAMAMOTO (AUTOR(A))

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACI FERREIRA GONCALVES NETO (RÉU)

Glaucia Polliana M. D. Gonçalves (RÉU)

Vagner Ferreira Gonçalves - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007947-12.2017.8.11.0002. 

AUTOR: ANTONIO MASSAYUKI YAMAMOTO RÉU: VAGNER FERREIRA 

GONÇALVES - ME, JOACI FERREIRA GONCALVES NETO, GLAUCIA 

POLLIANA M. D. GONÇALVES Vistos etc. Defiro o petitório acostado no Id. 

14418004. Em consequência, redesigno audiência de conciliação para o 

dia 8 de novembro de 2018, às 15h40min. Intimem-se e cumpra-se, 

fazendo constar as advertências postas na decisão inicial, observando os 

endereços destacados no Id. 14418004. Várzea Grande, 8 de agosto de 

2018 (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003980-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ TORTOLA (ADVOGADO(A))

BOTURA & FAGUNDES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DATALAB BRASIL INFORMATICA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1003980-56.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 22.263,80; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE AÉREO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

BOTURA & FAGUNDES LTDA Parte Ré: RÉU: DATALAB BRASIL 

INFORMATICA LTDA O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

no prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 28 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 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, DIONISIO PEREIRA 

DOS SANTOS, JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS, LUCELIA ALMEIDA LEITE 

RODRIGUES, WAESLAYNE APARECIDA DE SOUZA PINHEIRO, MARCELO 

NORBERTO SILVA, JONIEL DE SOUZA XAVIER, JANE MARQUES DE 

OLIVEIRA, JUSCILENE DE ASSIS VILELA, MARIA MADALENA 

GONÇALVES SENARIO DIAS, ODINEY MARCIO DE QUEIROZ, LUCIANO 

BATISTA DE SOUZA, ADENIVALDO COSTA DOS SANTOS, LUCIANE 

RODRIGUES DA CUNHA, ANTONIO CARVALHO, WESLEY NUNES 

SOUTHIER, MIGUEL ALVES DE SOUZA, ADRIANO DA SILVA MARQUES, 

ESTEVÃO MARQUES DE AMORIM, JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS, 

SIMONE SABARÁ SILVA, ALAN CHRIST GOMES DE LIMA, FLAVIO 

JOAQUIM DA SILVA JUNIOR, EUZÉBIO CARLOS GONÇALVES DE 

ARRUDA, EDINNELY FERREIRA RODRIGUES, ZELIA APARECIDA DA 

SILVA, HENRIQUE GALDONO BARROSO, JESSIKA DANIELLY ALMEIDA 

DA SILVA, IRENE MONICA DA SILVA FERREIRA, FRANCISCO DAS 

CHAGAS DE SOUZA COUTINHO, ROZIVALDO NASBAL LOPES DOS 

SANTOS, OSVALDO ABADE DELFINO, VILMA GERALDA ALVES, 

DURVALINO GIMINIANO DE ANDRADE, WALISON CARVALHO DA SILVA, 

ALTAIR EDUARDO SANTANA, NERLI TEREZINHA MARTINS, STENIO 

OSIAS OLIVEIRA SALES, LUCILENE BARBOSA DE ALMEIDA SOUZA, 

DAMARIS FERREIRA DA SILVA, JUCILEIDE CATARINA DA CRUZ RIBEIRO, 

JOANA DEUZALINA DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE SOUZA, 

ADRIANA RODRIGUES DA SILVA, IRENE CARDOSO SOBRINHO, ADELINA 

DE SOUZA XAVIER SANTANA, DEBORA APARECIDA ARCANJO, ELZA 

INACIO FELIZENO, JOZIANE DA SILVA SOARES, ROSEIL JOSE DA SILVA, 

MARIA JOSE GOMES CAMPOS DE ARRUDA, ALICE BERNARDINA 

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, MAYCON JONATHAM BERTULIO DA SILVA, ANTONIO 

MARCELO DE MOURA DIAS, MARIA JESOINA XAVIER DO VALE, 

RONILSON CARLOS DE 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

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVANO BISPO ALMEIDA. atualmente em 

local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial, para, caso 

queira, respondê-la no prazo legal, bem como sua INTIMAÇÃO da decisão 

liminar que reintegrou a requerente na posse do bem a seguir descrito: 

LOTEAMENTO JOAQUIM AGOSTINHO CURVO, VÁRZEA GRANDE-MT..

Resumo da Inicial: ASAÍ ADMINISTRADORA LTDA., POR SEU 

REPRESENTANTE LEGAL - JOÃO PEDRO CURVO DE ARRUDA MOVE 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE C/ PEDIDO LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS NOS MOLDES DO ART, 926 DO CPC EM DESFAVOR DE 

SILVANO BISCO ALMEIDA E OUTROS

ADVERTÊNCIAS: 1) O prazo para responder é de 15 (quinze) dias, 

contados da data da expiração do prazo deste edital. 2) Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados 

pela parte autora na petição inicial (art. 285 do CPC).

Despacho/Decisão: Vistos, etc.(...) 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. 

6.Apresentadas as peças contestatórias, certifique-se quanto a 

tempestividade e abra-se vistas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, 

CPC).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.9.ADVIRTO 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.Por fim, deixo de manifestar quanto ao pedido de reconsideração 

da liminar, uma vez que esta perdeu seu efeito, já que o e. TJMT 

determinou a manutenção das famílias no loteamento até deslinde do feito, 

conforme Recurso de Agravo de Instrumento de n. 

1002578-70.2017.811.0000. (fls. 583/588).CUMPRA-SE COM URGÊNCIA E 

ATENTE-SE AO DECURSO DOS PRAZOS, TENDO EM VISTA A 

PRIORIDADE DO FEITO POR SE TRATAR DE PROCESSO INCLUSO NA 

META 2.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 28 de agosto de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 283764 Nr: 2693-51.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLER & LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVAN COSTA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 113475 Nr: 8983-58.2007.811.0002

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE PIZATO MEZZOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA CENTRO AMÉRICA 

(ANTONIO RONI DE LIZ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE JÉSSICA GÓIS DE LIZ - 

OAB:13.718/MT, PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - OAB:14.356/MT

 INTIMAÇÃO DA PART EPARA QUE SE MANIFESTE SOBRE A PROPOSTA 

DOS HONORARIOS PERICIAIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 453203 Nr: 13321-60.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE PINTOR DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO GOMES VANDERLEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:MT 17.513

 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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419458 Nr: 21729-74.2015.811.0002

 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: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 [[...]DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como ponto controvertido: a) a comprovação dos danos 

morais e materiais sofridos pela autora.[...]. DEFIRO a produção de prova 

pugnada pela parte autora consistente no depoimento pessoal do 

representante legal da empresa ré e na oitiva de testemunhas.2. Designo o 

dia 10 de outubro de 2018, às 15h30min, para realização de audiência de 

instrução e julgamento.Intime-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).EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da 

requerida, haja vista o deferimento do depoimento pessoal desta, 

consignando a advertência de que deverá comparecer à audiência de 

instrução e julgamento, sendo presumidos confessados os fatos alegados 

caso não compareça ou comparecendo, se recuse a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, conforme previsão do artigo 385, §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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 327009 Nr: 23343-85.2013.811.0002

 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: LIDIANE ROCHA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA COMPARECER A PERICIA 

MARCADA PARA DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, AS 14.00 HORAS, NO 

ENDEREÇO CONSTANTANTE AS FLS 338 LOCA: CONCECSSIONARIA 

CITROEN ENDEREÇO AV. FERNADO CORREA DA COSTA,770. NADA 

MAIS
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346531 Nr: 13059-81.2014.811.0002

 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: PEDRO FACIM, TEREZINHA MARIA BONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ, 

EUGENIA DUARTE GUIMARÃES, ERLY ALVES MENDES, AMADO 

FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:OAB/MT 10.209

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE 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.: 220030 Nr: 279-85.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAHIM CALIXTO SAID

 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: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Certifico que os embargos monitórios acostados às fls 115/118 foi 

apresentados no prazo legal.

 Outrossim, em cumprimento ao despacho exarado nestes autos, faz-se 

necessário a remessa de Expediente para o Diário da Justiça Eletrônico 

com intimação à parte requerente para impugnar no prazo de 15 dias. 

NADA MAIS

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006634-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ROSA GARCIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FELIPE GARCIA DE MENDONCA (REPRESENTADO)

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 19/09/2018, a partir das 08h30, por 

ordem de chegada, na Av. Bosque da saúde, 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Telefone (65)2127-8657. A 

parte periciada deverá levar exames complementares atuais e/ou da 

época da ocorrência do fato

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002413-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR DE LIMA TOLEDO (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 19/09/2018, a partir das 08h30, por 

ordem de chegada, na Av. Bosque da saúde, 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Telefone (65)2127-8657. A 

parte periciada deverá levar exames complementares atuais e/ou da 

época da ocorrência do fato.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 438904 Nr: 6225-91.2016.811.0002

 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: MARICE MARGARET GURGACZ, ASSIS GURGACZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVINO MERLO, JOEL MERLO, NILDO 

AUGUSTO UMLAUF-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804, Edson Luiz Perin OAB/ MT 8804 - OAB:8804 MT, JAYME 

DA SILVA NEVES NETO - OAB:11484/MS, MARCELO ANTONIO 

BALDUINO - OAB:9574/MS

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 535744 Nr: 7677-68.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLR MENDES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO RAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 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. 434385) 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 das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436111 Nr: 4724-05.2016.811.0002

 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: GEAN JORGE PIMENTA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Posto isto, julgo procedente o pedido da ação de cobrança de seguro 

DPVAT proposta por Gean Jorge Pimenta de Amorim em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco 

reais), a título de invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do 

art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo 

INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 23.03.2014 (fl. 

19), devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao 

mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426) conforme comprovante 
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de entrega (fl. 38-v).Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 

487, I do CPC.Condeno a seguradora requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino 

que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se.Às 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.: 450265 Nr: 12025-03.2016.811.0002

 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: JOANIL ALMEIDA DA 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), levando 

em conta que a sua valoração definitiva será fixada quando da prolação 

da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por 

cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e 

depois de prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, 

art. 465, do CPC/2015).Em razão da distribuição dinâmica/transferência do 

ônus da prova à seguradora requerida, determina que a mesma no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena 

de preclusão da prova.Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC).Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias.Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo.Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias.Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC).Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC.Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação.Retifique-se a capa dos autos e os 

registros do processo para fazer constar no polo passivo a “Itaú Seguros 

de Auto e Residência S/A”, conforme pugnado à fl. 35. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 23 de agosto de 2018. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 548911 Nr: 14519-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA DEL REY IND. COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 548911

Vistos etc.

Venha a parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 24 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 223941 Nr: 4222-13.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A - BR DISTRIBUIDORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERELA COMERCIO DE LUBRIFICANTES E 

TRANSPORTES LTDA, SÉRGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA, MARIA 

ELAINE DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:10524/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 223941

Vistos, etc.

Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que fosse realizado 

busca de bens passíveis de penhora perante o Sistema INFOJUD (fl. 318).

Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei busca perante o Sistema 

INFOJUD, o qual possui a mesma base de dados da Receita Federal a fim 

de averiguar as últimas 03 (três) declarações de imposto de renda em 

nome dos executados visando a busca bens passíveis de penhora, porém 

constatei a inexistência de declaração de imposto de renda dos 

executados Serela Comércio de Lubrificantes e Transportes Ltda. e Maria 

Elaine da Costa Pereira nos últimos três anos.

 De outro lado, constatei a existência de declarações de imposto de renda 

do executado Sérgio Antonio Garcia Pereira, razão pela qual realizei a 

impressão das referidas declarações, as quais se encontram a disposição 

da parte exequente na Secretaria.

 Assim, determino à Secretaria deste juízo que adote as cautelas 

necessárias ao caso, arquivando as declarações de imposto de renda do 

executado em pasta própria.

Por fim, com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei 

pesquisa de veículos de propriedade dos executados perante o Sistema 

Renajud, conforme extratos em anexo.

Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, aportar aos autos planilha 

atualizada do débito exequendo, bem como manifestar, requerendo o que 

entender de direito para o prosseguimento útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 24 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434385 Nr: 3663-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLR MENDES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMERICO ORTIGARA 

- OAB:OAB/MT 9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 434385

Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da executada (fl. 76).

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 24 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques
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 Cod. Proc.: 263706 Nr: 2909-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODERVAN GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TARCÍSIO DOMINGUES VARGAS, 

MARIA MARTA DA SILVA VARGAS, PAULA FERNANDA GUIMARÃES, 

VILMAR DA SILVA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 263706

 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, 24 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 503087 Nr: 15369-55.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERELA COMERCIO DE LUBRIFICANTES E 

TRANSPORTES LTDA, SÉRGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA, MARIA 

ELAINE DA COSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A - BR 

DISTRIBUIDORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITALLO RICARDO PANATO 

PASSOS - OAB:15766, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:10524/DF, 

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:11978

 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. 223941) e oportunamente 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 24 

de agosto de 2018.LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 220037 Nr: 297-09.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIOUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GILBERTO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:OAB/MT-5367, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7074 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 220037

 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, 24 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 264275 Nr: 3514-89.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEZIO GONÇALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Processo Cód. 264275

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Indústria e 

Comércio de Calcário Cuiabá Ltda. em desfavor de Nézio Gonçalves 

Ferreira.

A parte exequente requereu a desistência da ação à fl. 75, sobre a qual a 

parte executada manifestou concordância à fl. 77.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Diante da concordância do executado quanto à manifestação expressa da 

parte autora de desistência da lide, homologo a desistência e extingo o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo 

unido e art. 775, do CPC/2015.

Custas pela parte exequente. Deixo de condená-lo ao pagamento de verba 

honorária à vista de insubsistir contenciosidade.

Por fim, fica desde já autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial em favor da exequente mediante certidão e substituição 

por cópia nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P.I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 24 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 349890 Nr: 15762-82.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELINETTH FERREIRA GOMES, RENATO 

MOSQUEN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOARIBE ADRIAO DE 

OLIVEIRA - OAB:3678/MT

 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 451665 Nr: 12583-72.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE JESUS POMPEU JUNIOR, 

WALDIRENE ROSA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 

OAB:17.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE DE OLIVEIRA 

SIQUEIRA - OAB:17680

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Condomínio Terra 

Nova Várzea Grande I em desfavorde Nilson de Jesus Pompeu Júnior e 

Waldirene Rosa de Moraes, ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes compuseram acordo à fl. 141/142, e requereram a homologação 

da respectiva transação com a consequente suspensão do feito até o 

adimplemento integral do pacto.

Em seguida a parte autora informou nos autos que houve o efetivo 

cumprimento do acordo celebrado entre as partes e requereu a extinção 
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do feito (fl. 166/167).

Após vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação, uma 

vez que houve o cumprimento do acordo, conforme noticiado pela 

exequente à fl. 166/167.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase, 

por insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, deem-se baixas 

e arquivem-se.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

Várzea Grande-MT, 27 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 438758 Nr: 6123-69.2016.811.0002

 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: GUILHERME GOMES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 546484 Nr: 13219-67.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. P VARGAS CONST. E PRE. MOLD LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:MT 10.130, Jataibaru Francisco Nunes - OAB:4.903, RAISSA 

DIAS VITOR DA SILVA - OAB:OAB/MT 19.807

 Processo n.º 546484

Vistos.

 Extrai-se da dicção do artigo 919, do Código de Processo Civil que “os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Porém, ainda existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou concedido 

efeito suspensivo, com a consequente paralisação temporária do 

processo de execução, conforme se infere da redação do § 1º, do artigo 

919, do Código de Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver pedido 

expresso da parte, bem como o preenchimento dos requisitos para 

concessão de tutela provisória.

 Além dos requisitos supra, o legislador elencou a segurança do juízo 

como condição essencial para que o juiz possa atribuir aos embargos a 

aptidão de suspender o feito executório.

Assim, para a suspensão do processo de execução em decorrência do 

aforamento dos embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e 

a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar 

ao executado grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do 

Juízo, deverão ser observados sob o prisma do executado.

 Sobre o tema, aliás, os preclaros processualistas Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que:

“Não é possível ao juiz atribuir de ofício efeito suspensivo aos embargos. 

A relevância dos fundamentos dos embargos está na existência de 

possibilidade séria de julgamento favorável ao embargante. A relevância 

dos fundamentos dos embargos concerne à considerável probabilidade de 

julgamento favorável ao embargante (...) A concessão de efeito 

suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da 

execução por penhora, depósito ou caução”.

 Na espécie, não vislumbro presente a possibilidade, por ora, do feito 

executivo ser suspenso. Isso porque, o Juízo não se encontra seguro, em 

vista da ausência da penhora nos autos em apenso ou mesmo o 

oferecimento de caução por parte do embargante, o que desautoriza a 

aplicação do § 1º, do art. 919, do Código de Processo Civil.

 Portanto, na esteira do espírito do legislador de dar maior celeridade e 

efetividade ao processo de execução, e por não vislumbrar, por ora, 

nenhum motivo plausível capaz de, excepcionalmente, ensejar a 

suspensão do prosseguimento do feito executivo, reconheço que o 

recebimento dos embargos deve ser feito sem que se atribua à execução 

o efeito suspensivo.

Veja a orientação no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO 

SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE, A TEOR DO ART. 739-A, DO CPC E § 1º, 

QUE SÓ PERMITE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANDO OS 

FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS SE MOSTRAREM RELEVANTES, O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO MANIFESTAMENTE POSSA CAUSAR 

AO EXECUTADO GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, E 

DESDE QUE A EXECUÇÃO JÁ ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES, O QUE NÃO OCORRE NO CASO 

DOS AUTOS. LESÃO GRAVE, OUTROSSIM, NÃO SE CONFUNDE COM A 

EXPROPRIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, JÁ QUE ESTA É A 

FUNÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO.”

 Posto isso, recebo os embargos à execução, sem o efeito suspensivo, 

consignando apenas que tal providência está marcada pela 

provisoriedade e, na hipótese de aportar aos autos qualquer elemento de 

convicção contrário, pode a medida ser facilmente cessada (CPC - § 2.º, 

art. 919).

 Determino que se ouça o exequente/embargado no prazo de quinze (15) 

dias.

 Intimem-se.

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.: 548525 Nr: 14293-59.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA FERNANDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODERVAN GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Processo n.º 548525

Vistos.

 Extrai-se da dicção do artigo 919, do Código de Processo Civil que “os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Porém, ainda existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou concedido 

efeito suspensivo, com a consequente paralisação temporária do 

processo de execução, conforme se infere da redação do § 1º, do artigo 

919, do Código de Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver pedido 

expresso da parte, bem como o preenchimento dos requisitos para 

concessão de tutela provisória.

 Além dos requisitos supra, o legislador elencou a segurança do juízo 

como condição essencial para que o juiz possa atribuir aos embargos a 

aptidão de suspender o feito executório.

Assim, para a suspensão do processo de execução em decorrência do 

aforamento dos embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e 

a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar 

ao executado grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do 

Juízo, deverão ser observados sob o prisma do executado.

 Sobre o tema, aliás, os preclaros processualistas Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que:

“Não é possível ao juiz atribuir de ofício efeito suspensivo aos embargos. 

A relevância dos fundamentos dos embargos está na existência de 

possibilidade séria de julgamento favorável ao embargante. A relevância 

dos fundamentos dos embargos concerne à considerável probabilidade de 

julgamento favorável ao embargante (...) A concessão de efeito 

suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da 

execução por penhora, depósito ou caução”.

 Na espécie, não vislumbro presente a possibilidade, por ora, do feito 

executivo ser suspenso. Isso porque, o Juízo não se encontra seguro, em 
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vista da ausência da penhora nos autos em apenso ou mesmo o 

oferecimento de caução por parte do embargante, o que desautoriza a 

aplicação do § 1º, do art. 919, do Código de Processo Civil.

 Portanto, na esteira do espírito do legislador de dar maior celeridade e 

efetividade ao processo de execução, e por não vislumbrar, por ora, 

nenhum motivo plausível capaz de, excepcionalmente, ensejar a 

suspensão do prosseguimento do feito executivo, reconheço que o 

recebimento dos embargos deve ser feito sem que se atribua à execução 

o efeito suspensivo.

Veja a orientação no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO 

SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE, A TEOR DO ART. 739-A, DO CPC E § 1º, 

QUE SÓ PERMITE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANDO OS 

FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS SE MOSTRAREM RELEVANTES, O 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO MANIFESTAMENTE POSSA CAUSAR 

AO EXECUTADO GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, E 

DESDE QUE A EXECUÇÃO JÁ ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES, O QUE NÃO OCORRE NO CASO 

DOS AUTOS. LESÃO GRAVE, OUTROSSIM, NÃO SE CONFUNDE COM A 

EXPROPRIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, JÁ QUE ESTA É A 

FUNÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO.”

 Posto isso, recebo os embargos à execução, sem o efeito suspensivo, 

consignando apenas que tal providência está marcada pela 

provisoriedade e, na hipótese de aportar aos autos qualquer elemento de 

convicção contrário, pode a medida ser facilmente cessada (CPC - § 2.º, 

art. 919).

 Determino que se ouça o exequente/embargado no prazo de quinze (15) 

dias.

 Intimem-se.

Várzea Grande/MT, 24 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450489 Nr: 12150-68.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO BRAGA JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 Autos n.º 450489Vistos, etc.Por meio da petição de fl. 264 a parte 

requerida pugna “desde já o julgamento antecipado da lide em face da 

reconvenção apresentada pelo peticionante” (sic).Pois bem, o processo 

foi extinto em virtude do pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora antes mesmo da apresentação da contestação e da 

reconvenção (fl. 190). Desse pedido de desistência, a parte requerida foi 

devidamente intimada, quedando-se, contudo, inerte, dando azo a 

presunção de concordância tácita com a extinção do feito, sem análise do 

mérito.Inconformada com a condenação ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, a parte autora interpôs recurso de apelação, que restou 

provido, sob o argumento de que o requerimento de desistência da ação 

anterior à citação não se sujeita a manifestação da parte contrária (fl. 

222-v), razão porque a condenação da parte autora ao pagamento de 

honorários se mostrou indevida.Seguindo essa linha de raciocínio, tem-se 

também que a ação reconvencional apresentada pela parte requerida não 

surtiu nenhum efeito na seara jurídica à vista da apresentação de pedido 

de desistência da lide em data pretérita à citação e a apresentação da 

contestação e reconvenção.Não é demais lembrar que o requerido foi 

devidamente intimado do pedido de desistência da ação, permanecendo 

inerte, do que é possível extrair que, realmente, não tinha nenhum 

interesse no prosseguimento do presente feito.De qualquer forma, ainda 

que exista autonomia da reconvenção em relação a ação principal, o fato 

é que quando da apresentação da contestação e reconvenção a parte 

autora já havia desistido do feito há quase um mês, o que constitui causa 

mais que suficiente para impedir a análise das petições de defesa 

apresentada pelo requerido, razão porque o pedido de fl. 264 que postula 

a apreciação da ação reconvencional se mostra incabível, pelo que o 

indefiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 337224 Nr: 5567-38.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. F. BARBOSA CALÇADOS (STILO SURF)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH M. MARTINS FERREIRA - OAB:MT 

13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145-B

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos 

seguintes termos:a)CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais ao autor, com 

acréscimo de correção e juros de mora, na forma da fundamentação 

supra.b)CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$ 51.326,00 

(cinquenta e um mil trezentos e vinte e seis reais) a título de danos 

materiais ao autor, a ser atualizado de acordo com a fundamentação 

supra.Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito da presente lide.Condeno, ainda, a 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos 

honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo 

esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, 

do NCPC. Transitado em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao arquivo.Cumpram-se. Intimem-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande – MT, 24 de agosto de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 414761 Nr: 19227-65.2015.811.0002

 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: INDUSTRIA E COMERCIO ALMEIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB: 6.848 MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:PR 58.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar a inexistência dos débitos no valor de $ 20.495,40, R$ 28.412,18 

e R$ 4.396,60, com vencimento em 20.08.2015, 20.09.2015 e 20.10.2015, 

respectivamente. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, 

I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos.Condeno a requerida ao 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, diante do lapso de tempo 

decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do 

patrono (CPC - § 2º, do art. 85).Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 24 de agosto de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 543881 Nr: 11771-59.2018.811.0002

 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: FRANCISCA BELIZARIA DA SILVA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos n.º 543881

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial 

formulado por Francisca Belizaria da Silva Santigo em face da empresa Oi 

S/A.

Pois bem, compulsando os autos verifico que o presente pedido deve ser 

formulado no juízo recuperacional, tal como dispõe a Lei n. 11.101/05 e 

como já ressaltado na decisão de fl. 141 dos autos em apenso Cód. 

378911.

Assim, e sem maiores delongas, rejeito o processamento do presente 

incidente e determino o seu arquivamento mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 21 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 275534 Nr: 18829-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA PALHARES 

BASÍLIO - OAB:74.802 OAB/RJ, ANDRESSA CAROLINE TRÉCHAUD - 

OAB:14099/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Autos n.º 275534

Vistos, etc.

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sobre o documento de 

fl. 537-v apresentado pela parte requerida.

Em nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos mediante as 

baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 21 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 495112 Nr: 11111-02.2017.811.0002

 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: BOM PREÇO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11.069-B/MT, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - 

OAB:20237/MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21325/O

 Autos n.º 495112

Vistos, etc.

Manifestem-se as partes acerca da certidão de fls. 74 e dos documentos 

de fls. 61/72, no prazo comum de 15 dias.

Após, venham os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 23 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 204124 Nr: 181-37.2008.811.0002

 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: RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDE LINO DE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, Jackson Nicola Maiolini - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 204124

Vistos, etc.

Certifique-se o decurso de prazo concedido na decisão de fl. 149.

Em sendo o caso, intime-se a parte autora, via DJE, para promover o 

prosseguimento do feito mediante a juntada da publicação do edital de 

citação, sob pena de ver-lhe extinto o processo sem resolução do mérito 

(CPC - §1º, art. 485). Na hipótese de inércia, intime-se pessoalmente a 

parte autora, via AR, sob as mesmas penalidades.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 21 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 332865 Nr: 1547-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTUA - CAIXA DE ASSISTENCIA DO CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO AZEVEDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 332865

Vistos, etc.

Manifeste-se a parte exequente requerendo o que entender de direito para 

o prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 24 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 407621 Nr: 15444-65.2015.811.0002

 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: SILAS CAETANO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DUTONE 

LTDA, IDA PENAZZO FURIO, JOSÉ MARIA MARIANO, ANTONIO CARLOS 

FURIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:20.9931/SP, Wilber Norio Ohara - OAB:MT 8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-A/MT

 Código n. 407621

Vistos, etc.

De entrada, considerando que a parte requerida deixou de promover o 

recolhimento dos honorários periciais, apesar de devidamente intimada (fl. 

154), declaro preclusa a produção da prova pericial.

No impulso do processo, determino venham as partes aportar o rol de 

testemunhas aos autos no prazo comum de 15 (quinze), a contar da 

publicação da presente (§4º, art. 357, CPC).

Outrossim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/10/2018, às 15h30min.

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-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 (art. 455, § 1º, CPC).

Outrossim, considerando que as partes possuem advogados constituídos 

nos autos, ficando elas intimados por meio de seus procuradores acerca 

da solenidade acima designada.

Intimem-se as partes. Cumpra-se.
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 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 21 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 386753 Nr: 3159-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CARLOS SOUZA, TELMA SANTOS DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÉRICLES PEREIRA, ALEX PEREIRA, ALZINO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - OAB:2.573/MT, 

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - OAB:2573, Pedro Lucas Pompeu 

Campos Tavares - OAB:21422/O, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654

 Autos n.º 386753

Vistos, etc.

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 dias, sobre a certidão de fl. 

196, bem como deverá indicar novo local para intimação do requerido 

Péricles Pereira.

Intimem-se. Cumpra-se.

 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.: 387988 Nr: 4084-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZINO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CARLOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 2573, 

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT

 Autos n.º 4084-36.2015.811.0002 – código 387988Vistos, 

etc.Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova.Dos 

pontos controvertidosCom efeito, passo a fixar os pontos controvertidos: 

a) o exercício anterior da posse pelo requerente dos lotes n. 01, 02, 03, 

04, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 da Quadra 125 do Loteamento São Mateus; b) 

se as construções mencionadas na inicial (fls. 19/20) foram erigidas sobre 

os indigitados lotes ou sobre lote e quadra diverso; c) a ocorrência de 

esbulho possessório.Diante da natureza da controvérsia, defiro, por ora, 

apenas a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, 

uma vez que as alegações das partes já foram delineadas na fase 

postulatória, dispensando, assim, a sua oitiva pessoal.Outrossim, à vista 

das alegações de que o local onde o autor está situado não é aquele da 

quadra 125, e visando saber onde, de fato, o autor erigiu sua residência 

no loteamento São Mateus, entendo prudente determinar a realização de 

Auto de Constatação no local por meio de Oficial de Justiça, até mesmo 

para não torna o processo mais dispendioso com a designação de 

perito.Assim, expeça-se mandado de constatação a ser cumprido por 

Oficial de Justiça, que deverá esclarecer o ponto controvertido “B”, ou 

seja, onde o autor erigiu as construções indicadas às fls. 19/20. DEVERÁ 

o Sr. Meirinho informar a este juízo o dia em que realizará a diligência, a fim 

de que as partes sejam intimadas da data e para que possam acompanhar 

o ato.Finalmente, aportado que seja aos autos o Auto de Constatação, 

intimem-se as partes a seu respeito e em seguida determino venham-me 

os autos conclusos para designar a audiência de instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 255185 Nr: 13239-39.2010.811.0002

 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: RECICLAGEM INDÚSTRIA COMÉRCIO DE 

SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM BIOTECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:OAB/SP144879, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifico que não houve tentativa de localização da 

requerida no endereço de fl. 60, pois a parte autora descurou de recolher 

as custas da carta precatória atinente a referida citação (fl. 74).Também 

não houve tentativa de citação no endereço de fl. 77, na cidade de 

Curitiba-PR, por ausência de expedição de carta precatória (fl. 89). 

Igualmente não houve expedição de carta precatória para o endereço da 

Comarca de Goiânia, solicitado à fl. 94.Assim, entendo ser prematuro o 

acolhimento do pedido de citação por edital formulado à fl. 108, uma vez 

que não foram esgotados todos os meios de citação da requerida.No 

impulso do processo, e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 22/10/2018, às 15:00 horas a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC.Cite-se a parte requerida, via correio nos endereços acima 

mencionados (fl. 60, 77 e 94), para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes específicos para negociar e transigir, bem assim acompanhadas 

de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, 

CPC).Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 342476 Nr: 9896-93.2014.811.0002

 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: GISELE AUXILIADORA DE SOUZA SILVA, ALEXANDRO 

APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALINA EUSTÁCIA DE OLIVEIRA, 

ESPOLIO DE JOÃO GARCIA DE OLIVEIRA, CANDIDA DE OLIVEIRA 

FRANÇA CAMPOS, A QUEM DE DIREITO, SAMIR MUSSA DE MORAES, 

CANDIDA DE OLIVEIRA FRANÇA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556/MT

 Autos n.º 342476

Vistos, etc.

Trata-se ação de usucapião proposta por Gisele Auxiliadora de Souza 

Silva e Alexandro Aparecido da Silva em face de Espólio de João Garcia 

de Oliveira e Espólio de Aliana Eustácia de Oliveira, representados por 

Candida de Oliveira França Campos.

A contestante Candida de Oliveira França Campos apresentou 

contestação às fls. 39/46 aduzindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob 

o fundamento de que é filha dos requeridos, contudo não é proprietária do 

imóvel usucapiendo, requerendo, assim, a extinção da ação por ausência 

de legitimidade.

Da análise dos autos, observo que a contestante Candida foi citada por 

ser sucessora dos requeridos e porque possivelmente representava os 

interesses daqueles na qualidade de inventariante.

 No entanto, nada consta dos autos que comprove que a contestante 
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Candida seja inventariante dos seus pais, ora requeridos, o que impede 

sua intervenção no feito na qualidade de inventariante. Isso, contudo, não 

afasta sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide, uma vez que 

se trata de sucessora dos requeridos (já falecidos), atendendo, assim, ao 

disposto no art. 110 do CPC.

Nesse compasso, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela 

contestante Candida de Oliveira França Campos, com a ressalva de que a 

mantenho no polo passivo na qualidade de sucessora dos espólios 

requeridos.

Lado outro, é verdade também que todos os sucessores dos falecidos 

devem integrar o polo passivo, conforme alude o já citado art. 110 do CPC. 

Deste modo, determino, venha a requerida, sucessora do Espólio, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicar o nome e qualificação de todos os 

herdeiros, a fim de que estes também sejam citados da presente ação, 

sob as penalidades legais.

 Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 24 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 396278 Nr: 9352-71.2015.811.0002

 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: VANDELÚCIO JASPER, ROSITA ANTUNES PRESTES 

JASPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA ESCOLÁSTICA DA SILVA, 

AIRTON INACIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Prestes 

Jasper/UNIVAG - OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GONÇALVES ORTEGA - 

OAB:OABMT15126

 Autos n.º 396278

Vistos, etc.

Cite-se a confiante Cleonice Aparecida de Barros, via edital, este com 

prazo de 20 (vinte) dias, devendo constar no edital a advertência do art. 

257, IV, do Código de Processo Civil/2015, bem assim o prazo de quinze 

(15) dias para contestar o pedido (CPC/2015 – art. 335, III, c/c art. 231, IV).

Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, autorizo a 

publicação do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte 

autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 21 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 417613 Nr: 20816-92.2015.811.0002

 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: YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:309115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 417613

Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte autora para que a citação ocorra por 

hora certa (fl. 76).

Pois bem, indefiro a citação por hora certa, por entender que não foram 

preenchidos os requisitos do artigo 252 do CPC, uma vez que a citação 

por hora certa está condicionada a suspeita de ocultação pelo oficial de 

justiça. Logo incumbe ao meirinho, suspeitando de ocultação, realizar a 

citação por hora certa.

 Ademais, não há nos autos qualquer informação de que o requerido 

esteja se ocultado com a intenção de frustrar o ato citatório, conforme se 

observa do teor das certidões de fl. 31 e 70, as quais apenas informam 

que o requerido encontra-se residindo no estado de Rondônia, sem se 

saber ao certo o seu o endereço naquele estado.

Outrossim, a hipótese dos autos encontra melhor guarida na citação, via 

edital, pois já se esgotaram os meios para localização do requerido, e 

nesse período não foi possível obter nenhum endereço no estado de 

Rondônia.

Assim, venha a parte autora manifestar requerendo o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 08 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 273242 Nr: 15785-33.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA REGINA FELISMINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÍLVIA REGINA F. DE CAMPOS 

- OAB:125.472

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco), manifestar-se acerca da petição de fls 313/315.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 382650 Nr: 497-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALMEIDA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANA FLORES MONTEIRO, HELENA 

FLORES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Djalma Jose Alves Neto - 

OAB:19141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES 

LEIRIAO - DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos n.º 382650

Vistos, etc.

Por meio da petição de fl. 164 a Defensoria Pública, que patrocina a 

defesa da requerida Geovania Flores, requereu a redesignação da 

audiência de instrução designada nos autos em virtude da impossibilidade 

de intimação da requerida e de suas testemunhas conforme certidões do 

Sr. Oficial de Justiça (fls. 159 e 162), bem como pugnou pela expedição de 

novos mandados, a serem instruídos com cópias dos documentos de fls. 

61 e 63.

 Pois bem, diante da não intimação da parte requerida e testemunhas na 

solenidade designada nos autos (fls. 159 e 162), redesigno o ato para o 

dia 23/10/2018, às 15h30.

 Outrossim, determino seja expedido novo mandado para intimação da 

requerida Geovania Flores Monteiro e das testemunhas arroladas à fl. 52, 

o qual deverá ser instruído com cópias dos documentos de fls. 61 e 63, 

conforme pugnado.

Fica a parte autora intimada por meio de seu advogado devidamente 

constituído nos autos.

 No mais, cumpra-se conforme decisão de fl. 153.

Ciência à Defensoria Pública.

 Às providências necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 24 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 375537 Nr: 23411-98.2014.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. GAMBIN TRANSPORTES-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente os 

pedidos iniciais, para o fim de OBRIGAR, em definitivo, o requerido a:a) se 

ABSTER de impor a venda casada de seu produto BB SEGURO AUTO à 

empresa autora;b) se ABSTER de promover a rescisão antecipada do 

contrato de financiamento nº 40/04139-5, realizado com a empresa autora, 

inerente à ausência de contratação do seguro acima mencionado.Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC/2015.Condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero 

no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 

85).Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação 

no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. 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.: 250531 Nr: 9869-52.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÍSIA GOMES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.187, 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002928-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ZILMA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004865-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO (ADVOGADO(A))

GEOVANIA FLORES MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004561-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001671-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

MARCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002701-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004120-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE SOUZA TEODORO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003393-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN FERNANDO DE SOUZA PRADO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001624-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))
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MARISA LOJAS S.A. (RÉU)

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001624-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

MARISA LOJAS S.A. (RÉU)

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004356-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DA CONCEICAO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002082-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAVILSON FELIPE SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 543345 Nr: 18200-61.2014.811.0041

 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: NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL E 

LUBRIFICANTES LTDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, 

AM/PM COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5447, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 542472 Nr: 48182-57.2013.811.0041

 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: AM / PM COMESTIVEIS LTDA, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZÁRIO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZÁRIO CHAPARRO, NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477/MT, BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA - OAB:9779, MARIA 

LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:MT 14.485

 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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 542473 Nr: 48185-12.2013.811.0041

 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: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZÁRIO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZÁRIO CHAPARRO, NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ DE SIQUEIRA - 

OAB:3243/GO, BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA - OAB:9779, MARIA 

LUCIA F. TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clovis Sguarezi Mussa de 

\Moraes - OAB:14.485

 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 Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 286732 Nr: 6018-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743, ROGÉRIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:OAB-MT 21521/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte Requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, informar 

dados bancários, com a finalidade de expedição de Alvará de liberação da 

quantia depositada nos autos às fls. 36, nos termos da Sentença de fls. 

57-v.

 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:

 Intimação da parte autora para manifestar o que entender de direito e 

caso seja o entendimento juntar aos autos guia e comprovante do 

pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante guia a ser 

emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias Online >> Diligência 

>> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira Instância >> Número Único 

do Processo e preencher os demais dados, ressaltando que não será 

aceito o pagamento efetuado mediante entrega de envelope, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública
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1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 297439 Nr: 17876-62.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15.912, MURILO AUGUSTO DE SOUZA - 

OAB:18904

 Vistos,

O devedor indicou bens semoventes, sendo 05 cabeças de gado no valor 

aproximado de R$ 2.300,00 (fls. 20/23). O credor, por sua vez, rejeitou a 

oferta ao argumento de que não indicou a localização do gado para 

constrição judicial, com consequente pedido de penhora de dinheiro via 

Bacen Jud, a qual resultou negativa (fls. 25/28).

Observo, por oportuno, que o valor exequendo é no valor de R$ 10.639,27 

(fl. 11).

Feito o registro. Não há notícia de outros bens penhoráveis e infrutíferas 

as incursões sobre o patrimônio do devedor, inclusive por intermédio do 

sistema Bacen Jud.

Determino a penhora e avaliação do gado bovino, independente do sexo, 

raça e idade, que se encontram apascentadas na propriedade rural do 

devedor. No prazo de 10 (dez) dias, providencie o devedor depositário 

responsável pela guarda dos bens, informando seus dados nos autos 

para composição do mandado e posterior contato para realização da 

diligência, fornecendo todos os elementos ao Juízo, meios de locomoção 

do Sr. Oficial de Justiça e o que mais se fizer necessário. Expeça-se 

mandado para penhora e avaliação da (o)(s) semoventes, no endereço 

fornecido pelo devedor.

Oficie-se ao INDEA-MT Nossa Senhora do Livramento e Agência 

Fazendaria para determinar a proibição de emissão de qualquer guia de 

transporte animal (GTA), nota fiscal de venda do gado e/ou transferência 

para outra propriedade a não ser aquela indicada pelo credor em ulterior 

remoção do gado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 297439 Nr: 17876-62.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15.912, MURILO AUGUSTO DE SOUZA - 

OAB:18904

 Vistos,

A parte Exequente pugnou pela expedição de ofício “on line” ao sistema 

Bacen Jud, a fim de penhorar ativos financeiros existentes em contas 

bancárias em nome da parte executada.

Os comandos dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80 e artigos 835 e 854 

do Novo Código de Processo Civil, indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora e garantia da execução, sem prejuízo da implantação 

do convênio de cooperação Técnico-Institucional firmado no ano de 2004 

entre o TJMT e o Banco Central do Brasil, regulamentado pelo provimento 

nº 04/2007/CGJ/MT, que viabilizou a penhora eletrônica mediante utilização 

do sistema Bacen Jud “on line” para fins de satisfação integral da 

obrigação, via constrição dos valores encontrados nas contas bancárias 

pertencentes ao devedor. Assim, diante da realidade processual, viável a 

tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário por ventura 

existente em contas bancárias da parte executada.

Ante o exposto, defiro o pleito averbado pela parte Exequente para 

ordenar que se oficie ao Banco Central do Brasil, via sistema “on line” 

Bacen Jud, determinando o bloqueio de valores até o montante indicado, 

eventualmente encontrados em contas bancárias pertencente a parte 

executada. Materializado sucesso no bloqueio do numerário, lavre-se a 

penhora e depósito, na forma e para os fins dos artigos 11, § 2°, 12 e 13 

da Lei 6.830/80. Não encontrado valores na(s) conta(s) da(s) parte(s) 

executada(s) ou resultado no bloqueio de valor irrisório em relação ao 

débito exequendo, determino o desbloqueio do valor objeto de constrição 

judicial, bem como o imediato arquivamento provisório, com baixa no 

relatório estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 334719 Nr: 3235-98.2014.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEDA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Pedro Muhl - OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Gerson Fanaia Pereira, Contabilista, CRC/MT- 

008440-007, com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 

525, Sala 1010, Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 

7 8 . 0 4 8 - 2 5 0 ,  T e l e f o n e  0 6 5  3 0 2 3 - 5 4 1 2  e  6 5  9 9 8 1 - 0 7 7 9 , 

fanaiar@terra.com.br, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331150 Nr: 27438-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUELI FORTES DA SILVA, ROSIMEIRE GONÇALINA DE 

SOUZA, LOURDES APARECIDA GOMES DA COSTA, HERCULANA LAURA 

DOS SANTOS, RITA MARCIA DE CAMPOS, CLEUZA MARIA DA SILVA, 

ANTONIA AUGUSTA POMPEU DE AMORIM, JUCIMARE REI DE HUNGRIA, 

MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA COSTA, ANA VIANA DOS SANTOS 

NEGRISOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:OAB/MT 

12.464-A, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Gerson Fanaia Pereira, Contabilista, CRC/MT- 

008440-007, com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 

525, Sala 1010, Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 
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7 8 . 0 4 8 - 2 5 0 ,  T e l e f o n e  0 6 5  3 0 2 3 - 5 4 1 2  e  6 5  9 9 8 1 - 0 7 7 9 , 

fanaiar@terra.com.br, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 208739 Nr: 4549-89.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA NOVA PARTICIPAÇÕES ADM. DE BENS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 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. Autorizo o levantamento dos valores em 

favor do causídico, inerentes aos honorários de sucumbência, na conta 

bancária de sua titularidade informada à fl. 301. Oportunamente, 

arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287404 Nr: 6853-22.2012.811.0002

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. N. CONCEIÇÃO, POLICARPO RAMOS DA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:5757/MTAMEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL ALVES DA SILVA - 

OAB:11855/MT, JULIETA MARINHO PIRES CEZÁRIO - OAB:14.272/MT, 

LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 10.948

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, por intermédio de seus 

procuradores, 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): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 245058 Nr: 5633-57.2010.811.0002

 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: EULALIA ZEFERINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para no prazo de 10 

(dez) dias apresentar alegações finais, conforme determinação de fls. 

125.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 249535 Nr: 9074-46.2010.811.0002

 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: BENEDITA RIBEIRO GONÇALVES DAVINO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para no prazo de 10 

(dez) dias apresentar alegações finais, conforme determinação de fls. 

171.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 71464 Nr: 5358-21.2004.811.0002

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Adriana Alves - 

OAB:7180 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se acerca da complementação do Laudo Pericial de 

fls. 233-268.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 369169 Nr: 18826-03.2014.811.0002

 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: MARLUSA BENEDITA LIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15.920, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12645/MT, TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - OAB:15783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, acerca da instalação 

dos trabalhos periciais em 29/10/2018 às 09h30min, no endereço: REAL 

BRASIL - Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Nº1.856, Edificio 

Office Tower - 14° Andar, Sala 1403, Bairro: Bosque da Saúde em 

Cuiabá/MT, dados informados a fls. 136.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 275655 Nr: 18985-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATALIA DE SOUZA PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH M. MARTINS FERREIRA 

- OAB:MT 13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO as partes, para no prazo de 05 

(cinco) dias manifestarem acerca dos cálculos do contador fls. 192/195, 

conforme determinação de fls. 190.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 340608 Nr: 8411-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA, KELLY 

KATIUSCIA RAMOS BRETAS, SILVANIL DE OLIVEIRA ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Gerson Fanaia Pereira, Contabilista, CRC/MT- 

008440-007, com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 

525, Sala 1010, Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 

7 8 . 0 4 8 - 2 5 0 ,  T e l e f o n e  0 6 5  3 0 2 3 - 5 4 1 2  e  6 5  9 9 8 1 - 0 7 7 9 , 

fanaiar@terra.com.br, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 325103 Nr: 21490-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MORALES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Gerson Fanaia Pereira, Contabilista, CRC/MT- 

008440-007, com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 

525, Sala 1010, Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 

7 8 . 0 4 8 - 2 5 0 ,  T e l e f o n e  0 6 5  3 0 2 3 - 5 4 1 2  e  6 5  9 9 8 1 - 0 7 7 9 , 

fanaiar@terra.com.br, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000636-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro (ADVOGADO(A))

SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME (AUTOR(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 377309 Nr: 24785-52.2014.811.0002

 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: AILTON ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH M. MARTINS FERREIRA 

DA CRUZ - OAB:MT 13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 24785-52.2014.811.0002 – Código (377309)

Embargos de Declaração

Embargante: Ailton Alves de Almeida

Vistos,

Cuida-se de "Embargos de Declaração" opostos por AILTON ALVES DE 

ALMEIDA, em face de sentença de mérito proferida nos autos, 

sustentando haver omissão no que se refere à qualidade de segurado do 

embargante/autor.

 Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de ver sanada a omissão.

É a síntese do necessário.

Decido.

Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados 

em 8.8.2018, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do 

CPC, vez que a sentença foi publicada em 8.8.2018, impondo-se, além 

disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que 

prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar 

aqui em omissão na sentença, conforme sustentado.

O embargante não está com a razão em suas argumentações, pois, 

contrário ao afirmado, foi analisada a qualidade de segurado, segundo se 

infere do primeiro parágrafo de fl. 122.

Outrossim, em que pese o embargante alegar que manteve suas 

contribuições desde a distribuição do feito, não perdendo sua qualidade 

de segurado, tal informação não existia nos autos quando da prolação da 

sentença, de modo que não há falar em omissão.

 Diante do exposto, por não restar caracterizada qualquer omissão no 

decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

rejeito os embargos de declaração.

 Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 447090 Nr: 10486-02.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DE SOUZA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR G. DO CARMO - 

OAB:16.409/MT, RODRIGO BRANDAO CORREA - OAB:MT 16.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não restar caracterizada qualquer contradição no 

decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

rejeito os embargos de declaração. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 256494 Nr: 14816-52.2010.811.0002

 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: MARGARIDA GUILHERMINA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, FABIANO GODA - OAB:7188, SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006124-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA (ADVOGADO(A))

JOAO GLADKI PETRENKO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA PREVIVAG - Sr. JUAREZ TOLEDO PIZZA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006124-66.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: JOAO GLADKI PETRENKO 

IMPETRADO: DIRETOR DA PREVIVAG - SR. JUAREZ TOLEDO PIZZA 

Vistos. Nos termos do artigo 7º, I, da Lei 12.016/2009, notifique-se a parte 

impetrada para prestar informações, no prazo legal. Após, voltem-me 

conclusos para a apreciação da liminar almejada. Expeça-se o necessário. 

Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de julho de 2018. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001702-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA MARIA DE FRANCA COENGA (REQUERENTE)

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007191-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007191-66.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: MULTIMETAL ENGENHARIA DE 

ESTRUTURAS LTDA IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO DE MATO 

GROSO Vistos, etc. Constata-se, de plano, a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente writ, em face da existência de óbice 

legal intransponível, ou seja, a sede da autoridade indicada como coatora 

é quem fixa competência para processar e julgar a espécie. Assim, 

DECLINO de minha competência jurisdicional para conhecer, processar e 

julgar o presente mandamus, em favor de uma das Varas Especializadas 

de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para onde determino a 

remessa deste processo. Proceda-se às anotações e baixas de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de agosto de 

2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006356-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE VECCHI SEVIERO (ADVOGADO(A))

EVA SANTA DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006356-78.2018.8.11.0002. REQUERENTE: EVA SANTA DE ASSIS 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 

Tendo em vista que a Requerente pugnou pela desistência do feito, em 

decorrência de que não houve a triangulação processual no ID 14377204 

e a devida ciência da Autarquia/Requerida no ID 14772730, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no 

art. 485, III do NCPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo. Custas "ex lege". P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 

21 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001318-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

APPARECIDA DE LOURDES ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001318-22.2017.8.11.0002. AUTOR(A): APPARECIDA DE LOURDES 

ARAUJO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, INSTITUTO SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 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. O Previvag, por sua vez, sustenta preliminarmente a prescrição do 
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fundo de direito. No mérito afirma que o pagamento dos vencimentos dos 

servidores públicos municipais sempre se deu após o término do mês e 

não antecipadamente, afirmando que desde 1991 o pagamento vem sendo 

feito até o dia cinco do mês seguinte ao do vencimento. 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. Antes, porém, de adentrar o mérito da ação 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 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 CPC.” (TJ-SP - APL: 10017631920148260587 SP 

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' 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, 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 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 procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 
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(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 reestruturação da carreira da parte Autora, e se 

esta supriu, por completo, eventual defasagem, qual o percentual devido, 

somente em 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, em relação o Previvag. 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. A correção monetária incidirá a partir do vencimento da 

obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado 

em posterior liquidação de sentença. Sobre a condenação retro 

mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base no 

IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 

6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova 

redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 

de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta 

de poupança. 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. Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

que a sentença ilíquida se sujeita ao duplo grau de jurisdição (Súmula 490 

STJ), determino o reexame necessário desta decisão. Decorrido o prazo 

sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal para o 

reexame necessário. 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. VÁRZEA GRANDE, 21 de 

agosto de 2018. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006183-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ANDREIA BATISTA CAMPOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para manifestar acerca da certidão de 

ID n.º12355006, requerendo o que de direito, no prazo legal. Expeça-se o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 108076 Nr: 3995-91.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiany Roberta Conceição - 

OAB:13004, Leila Maria de Almeida - OAB:9235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Desentranhe-se petição de fls.367/368 por ser estranha aos autos.

Sobre impugnação retro, manifeste-se a parte autora.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 449357 Nr: 11555-69.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista o lapso temporal entre o Agravo interposto e os dias 

hodiernos, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Requerente para 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 412217 Nr: 17901-70.2015.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A DE S LACERDA JUNIOR ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DA 

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista o lapso temporal entre o Agravo interposto e os dias 

hodiernos, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Requerente para 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 442287 Nr: 7936-34.2016.811.0002

 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: JOANIZ PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista o lapso temporal entre o Agravo interposto e os dias 

hodiernos, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Requerente para 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 348519 Nr: 14686-23.2014.811.0002

 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: ROSÂNGELA VITAL BUENO, PAULO ROBERTO 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abraham Lincoln de Barros 

Ferreira - OAB:8.777, Alyne Ramminger Pissanti - OAB:12.120, 

RONAN JACKSON COSTA - OAB:4871, ZÉLIA R. REZENDE CARVALHO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimadas as partes para especificarem provas, o Estado de Mato Grosso 

arguiu preliminar de falta de interesse processual por pretender o 

reconhecimento de imóvel de lote urbano compromissado para o Sr. 

Arlindo Augusto da Cruz, que não poderia ceder os direitos do imóvel, sem 

anuência prévia ou expressa da COHAB e os Requerentes quedaram-se 

silentes.

A Preliminar não deve prosperar. Posto que, apesar os Requerentes já 

possuem o tempo necessário para configurar a prescrição aquisitiva 

através do Instituto da Usucapião, nos termos do art. 1238 do Código Civil.

Assim sendo, rejeito a preliminar de falta de interesse processual.

Por não haver questões processuais pendentes a serem decididas, dou 

por saneado o processo e fixo como ponto controvertido a comprovação 

de que os Requerentes preenchem os requisitos legais para fazer jus ao 

almejado, o que torna imprescindível a produção de provas.

 Ante o exposto, designo o dia 16/10/2018, às 14:00 horas, para a 

audiência de instrução e julgamento determinando, como meio de prova, a 

inquirição das testemunhas a serem arroladas no prazo legal, inclusive a 

oitiva do Sr. Arlindo Augusto da Cruz.
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Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 217132 Nr: 12537-64.2008.811.0002

 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: ZIVA GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista o lapso temporal entre o Agravo interposto e os dias 

hodiernos, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Requerente para 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 427849 Nr: 26179-60.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista o lapso temporal entre o Agravo interposto e os dias 

hodiernos, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Requerente para 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 270866 Nr: 11228-03.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo legal sem que a parte Executada 

pagasse a dívida, nomeasse bens à penhora ou garantisse o juízo, apesar 

de devidamente citada, via Carta/Mandado/Edital, retro juntada. Dessa 

forma, impulsiono estes autos para intimar o EXEQUENTE para requerer o 

que de direito. NADA MAIS. É o que cumpre a Gestora que esta subscreve 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 239055 Nr: 440-61.2010.811.0002

 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: DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, de que foi designada data para início da 

perícia, qual seja: dia 28/11/2018, às 15:00h, a ser realizada na Terceira 

Vara Especializada da Fazenda Pública.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262058 Nr: 869-91.2011.811.0002

 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: NEUZA MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar O Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para no prazo legal, manifestar acerca do mandado e/ou 

carta devolvida e retro juntada, indicar novo endereço ou requerer o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 31721 Nr: 1368-27.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERADOR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 

(SUPERMERCADO BIG BOM), ADILSON DA SILVA SOUZA, JOSE 

APARECIDO MARTINS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: carlos alberto santos - 

OAB:85762, carlos hilde justino melo da silva - OAB:8228, carlos 

rossato da silva avila - OAB:10309, chrissy leão giacometti - 

OAB:15596, eber saraiva de souza - OAB:8267-b, PAOLA CRISTINA 

RIOS P. FERNANDES - OAB:9.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota maria de oliveira 

alves - OAB:18.120

 (...)Intime-se o exequente para no prazo de 05 dias, requerer o que 

entender de direito, para o prosseguimento da execução. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 420035 Nr: 22021-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7295/OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e, considerando o que consta dos autos, julgo 

parcialmente procedente, o pedido formulado nos presentes embargos à 

execução de sentença e, por consequência, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte Embargada, nas custas e 

despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, 

da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do Art. 85 §8º, 

observado o disposto nos incisos do §2º do CPC.Segundo o teor do art. 

496, § 3º, inciso II, do CPC, resta dispensável o encaminhamento do feito 

ao segundo grau de jurisdição para reexame necessário da sentença. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o desfecho nos autos principais, 

desapensem-se e aguarde-se por até 10 (dez) dias requerimento de 

execução deste julgado, relativamente à sucumbência. No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 303455 Nr: 24403-30.2012.811.0002

 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: MONALIZA GUILHERME DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J R BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos,

MONALIZA GUILHERME DE LIMA propôs “ação declaratória c/c 

indenizatória de danos materiais e morais” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando que foi servidora pública contratada da 

educação, através de contrato temporário. Durante o período laboral ficou 

grávida e requereu junto ao município a prorrogação do contrato, tendo em 

vista o instituto da estabilidade provisória.

Assinala que a prorrogação não foi concedida, bem como não recebeu as 

verbas rescisórias a que tem direito, quais sejam, férias acrescidas de 1/3 

constitucional, 13º salário, FGTS, licença à gestante, bem como 

indenização por dano moral. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

45/57.

 Citado, o requerido apresentou contestação e arguiu a preliminar de falta 

de interesse de agir e inépcia da inicial, no mérito teceu comentários 

acerca da contratação ser nula e não produzir nenhum efeito trabalhista, 

requerendo, por fim, a improcedência da ação e, também fez juntada de 

documentos, fls. 76/98.

 Impugnação à contestação às fls. 61/75.

Determinada a intimação das partes para produzirem provas, informaram 

que não pretendem produzir provas nos autos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior 

dilação probatória.

Versam os autos sobre pedido de condenação ao pagamento de verbas 

rescisórias e indenização por danos morais, em razão de contrato de 

trabalho temporário entre a requerente e o requerido.

 No mais, dos autos se extrai que a parte Requerente foi contratada pelo 

Município de Várzea Grande, sem concurso público, em 01/03/2012 a 

30/07/2012, fl. 56, lotada na Secretaria Municipal de Educação, cujo 

contrato temporário fora prorrogado em virtude da gestação até 

31/12/2012, fato corroborado pelos documentos de fls. 94/98.

É certo que a contratação temporária é modalidade excepcional de 

ingresso nos quadros do serviço público, permitida para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme 

preceitua o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, a seguinte:

[...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Nenhuma é a dúvida, como se observa, de que a requerente, ao ser 

contratada para exercer o cargo de técnica de enfermagem passou a ser 

tida como integrante da categoria dos servidores públicos, sendo a sua 

contratação regida, portanto, não pelas normas trabalhistas previstas na 

CLT, como pretende, mas sim pelas de natureza pública, cabendo-lhe, 

além do FGTS, as verbas devidas a esta categoria e garantidas pelo art. 

39, § 3º e art. 40, § 13º, ambos da Constituição Federal, que assim 

normatizam:

“Art. 39: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 

conselho de política de administração e remuneração de pessoal, 

integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.”

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no 

art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, 

podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a 

natureza do cargo o exigir.”

“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.

 (...)

“§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro 

cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de 

previdência social.”

Tem-se, assim, que a parte requerente faz jus ao recebimento das verbas 

taxativas do referido art. 39, § 3º, da Carta Constitucional, quais sejam:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 

atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 

preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer 

fim;

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 

remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor 

da aposentadoria;

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 

mais do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a 

duração de cento e vinte dias;

Como se observa, ao contrário do afirmado pelo requerido, ainda que 

contratado sem a realização do devido concurso público, a requerente faz 

jus à remuneração respectiva pelo trabalho prestado, como, por exemplo, 

às parcelas referentes às férias proporcionais anuais, acrescidas do 

terço constitucional, bem como o 13º salário proporcional, exatamente 

como prevista no art. 7º, VII e XVII, da CF, sob pena de enriquecimento 

sem causa do ente público.

 A própria Lei Municipal nº 2.613/2003 que dispõe sobre a contratação 

temporária, prevê em seu art. 10 que “os contratados nos termos desta 

Lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono e décimo 

terceiro, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato 

Normativo.”

Ademais a Constituição Federal, art. 7º, inciso XVIII, prevê a licença à 

gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e 

vinte dias.

 A requerente foi contratada temporariamente, pelo período de 1º de 

março de 2012 a 31 de dezembro de 2012. Todavia, a requerente estava 

grávida de aproximadamente oito (8) meses na data da exoneração, os 

documentos de fls. 50/52 não deixa dúvida a respeito do fato.

Desse modo, a autora fazia jus à estabilidade provisória prevista no artigo 

10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição Federal. A precariedade do vínculo não interfere na vantagem 

do benefício.

 Vejamos o seguinte julgado:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — 

GRAVIDEZ — ESTABILIDADE PROVISÓRIA — ARTIGO 10, II, b, DO ATO 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — DIREITO ASSEGURADO — 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. A servidora, não obstante possuir vínculo 

precário com a Administração, por meio de contrato de trabalho 

temporário, possui direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, 

b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

Federal, cuja aplicação às servidoras em geral independe do vínculo 

contratual, por ser corolário do princípio da isonomia. Recurso provido em 

parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 

90651/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017). (TJ-MT - APL: 

00145522720138110003 90651/2014, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Data de Julgamento: 14/02/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 22/02/2017).”

No que tange ao FGTS, verifico que a contratação temporária não é nula 

pois não sofreu de sucessivas renovações, desta forma, a requerente, 

não tem direito ao recebimento do FGTS.

 Vejamos o entendimento do TJMT:

 “RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CF – 

AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NULIDADE DO 

CONTRATO –DIREITO AO FGTS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS 

TERMOS DO ART. 20, §4º, DO CPC - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA 

CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 - CORREÇÃO 

MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR 

AMPLO ESPECIAL – IPCA-E – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
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Demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, 

tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente, bem como 

com renovações de forma sucessivas, impõe-se a sua nulidade, gerando 

assim, o direito ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado (...) (Ap 

50899/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

10/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017).”

No que se refere aos danos morais e perdas e danos, anoto que estes 

estão ligados a constrangimentos que causam gravames de ordem 

psicológica, com intensidade suficiente a ensejar uma reparação 

pecuniária. Tem-se, assim, como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo.

É bem provável que o Requerente tenha se frustrado com o não 

reconhecimento de seus direitos ora buscados. Contudo, esse fato por si 

só não pode ser considerado tão relevante a ponto de ensejar reparação 

por danos extrapatrimoniais.

Sérgio Cavalieri Filho, ao estudar o tema, assim se posiciona:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” (In Programa de 

Responsabilidade Civil, 8ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009, p. 

83-84).

No mesmo sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - 

FHEMIG - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - DIREITOS SOCIAIS 

- ART. 37, INCISO IX, E ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - 

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E UM TERÇO DE FÉRIAS - 

EXTENSÃO - FGTS - ART. 19-A, DA LEI 8.036, DE 1990 - 

INAPLICABILIDADE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE 

CÁLCULO - LEI ESTADUAL 10.745, DE 1992 - DECRETOS ESTADUAIS 

36.015, DE 1994, 36.092, DE 1994 E 36.923, DE 1995 - PRECEDENTE DO 

STJ E STF - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - APELAÇÃO A QUE SE DÁ 

PARCIAL PROVIMENTO (...). 4- O empreendimento de esforço e o 

desconforto sofrido pelo servidor, para demover o indeferimento 

administrativo de pagamento verbas trabalhistas, consubstanciam meros 

transtornos que não ultrapassam a esfera patrimonial, sem qualquer direito 

à indenização por danos morais.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.12.131129-4/001, Relator: Des. Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara 

Cível, julgamento em 01.04.2014, publicação da súmula em 14.04.2014)”.

Não restando demonstrado, portanto, prejuízo moral significativo 

decorrente da ilicitude da conduta do requerido, impõe-se o afastamento 

de tal pretensão.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado por Monaliza Guilherme de Lima em face do Município de Várzea 

Grande, para condenar o requerido ao pagamento de indenização à 

demandante, equivalente as remunerações correspondentes ao período 

da estabilidade provisória, ou seja, desde a sua exoneração (31/12/2012) 

até cinco meses após o parto (30/05/2013), com reflexo de férias e de 13º 

salário proporcionais, bem como ao pagamento de férias proporcionais 

com adicional de 1/3 constitucional e 13º salário, durante o período em que 

a Requerente prestou serviços ao Município de Várzea Grande em razão 

dos contratos temporários constantes dos autos, compreendidos entre 

01/03/2012 à 31/12/2012, observando-se que a prescrição atinge os 

contratos celebrados antes dos 05 (cinco) anos que precedem o 

ajuizamento da ação.

 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.: 446844 Nr: 10340-58.2016.811.0002

 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: IZABEL CRISTINA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:MT 7.712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação de cobrança, proposta por Izabela Cristina Candido em 

face da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, em razão do contrato 

temporário constante dos autos. Assim, declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar em honorários advocatícios, por ser a 

parte Autora beneficiária de Justiça Gratuita. Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 263169 Nr: 2074-58.2011.811.0002

 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: URIAS MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o autor para requerer o que de 

direito, face o pagamento total RPV.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 521809 Nr: 25353-63.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBOSA DA SILVA, ERISMAR 

BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573

 Intimar o advogado Carlos Garcia de Almeida (OAB/MT 2.573), defensor 

de Erismar Barbosa da Silva e Francisco Barbosa da Silva, acerca da 

expedição de Carta Precatória para interrogado do acusado Erismar, bem 

como para comparecer à audiência designada, conforme decisão de fls. 

198, cujo teor é o seguinte: "Vistos em correição. Designo o dia 12 de 

setembro de 2018, às 14h00min, para continuação da audiência de 

Instrução e Julgamento. Requisite-se novamente as testemunhas 
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Jucimauro e Edilson informando no ofício que o não atendimento a ordem 

judicial caracterizará o crime de desobediência (CP, art. 330), passível de 

responsabilidade criminal bem como administrativa. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 284157 Nr: 3149-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEDRO VERÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇAO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:2497/B, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/MT, SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - 

OAB:19249/O

 Intimar Doutor Lauro Gonçalo da Costa defensor de Thiago Pedro Verão, 

para que tom 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, PRONUNCIO o acusado THIAGO PEDRO VERÃO, qual. nos 

autos, com fundamento no art. 413, do CPP, como incurso nas sanções do 

art. 121, § 2º, I e IV, c.c. 14, II, do Código Penal, para que se submeta a 

julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta Comarca.P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 285107 Nr: 4159-80.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SANTANA DUARTE DOS SANTOS, 

RONALDO SANTANA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474

 Intimar Doutora Marilene Alves OAB/MT 7474, defensora dos 

acusadosThiago Santana Duarte dos Santos e Ronaldo Santana Duarte, 

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, PRONUNCIO os acusados TIAGO SANTANA DUARTE DOS 

SANTOS e RONALDO SANTANA DUARTE, ambos qual. nos autos, com 

fundamento no art. 413, do CPP, como incurso nas sanções do art. 121, § 

2º, II e IV, c.c. 14, II, (por três vezes) e art. 29, do Código Penal, para que 

se submetam a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta 

Comarca.Comunique-se, em relação ao pronunciado Ronaldo Santana 

Duarte, aos Juízos da 2ª Vara Criminal da Capital (Id. 349731) e da 3ª Vara 

Criminal local (Id. 507696), e quanto ao pronunciado Tiago Santana Duarte 

dos Santos, aos Juízos da 2ª Vara Criminal da Capital (Id. 390749); 4ª 

Vara Criminal local (Id. 503227) e Vara da Violência Doméstica local (Id. 

487362), o teor desta sentença de pronúncia.P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 322352 Nr: 18783-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES P. 

FREITAS - OAB:4455

 Intimar Doutora Fernanda Mendes Pereira OAB/MT 4455, defensora de 

Josimar da Silva Costa, 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, PRONUNCIO o acusado JOSIMAR DA 

SILVA COSTA, qual. nos autos, com fundamento no art. 413, do CPP, 

como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c.c. 14, II, do Código 

Penal, para que se submeta a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta 

Comarca.Tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública, por 

conta de sua reiteração criminal e gravidade objetiva do delito, sendo 

obviamente necessário que o Estado barre a reiteração e progressão 

criminosa do acusado, isso aliado ao fato de ter o réu permanecido por 

longo período foragido da justiça e revel neste feito, renovo o decreto de 

prisão em desfavor do pronunciado Josimar da Silva Costa.Oficie-se a 

autoridade policial, solicitando diligência para o cumprimento do mandado 

de prisão em desfavor do réu Josimar da Silva Costa.Comunique-se ao 

Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca (Ids. 345861 e 369580), o teor 

desta sentença pronúncia. P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 378448 Nr: 25625-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT

 Intimar Doutor Lauro Gonçalo da Costa OAB/MT 21.274, defensor de 

Cícero Aparecido da Silva, 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, PRONUNCIO CÍCERO APARECIDO DA 

SILVA, qual. nos autos, com fundamento no art. 413, do CPP, como 

incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, para que se 

submeta a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta Comarca.P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 491440 Nr: 8896-53.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO, 

EWERTON RODRIGUES DE LIMA, KAIO EDUARDO DE OLIVEIRA, JORGE 

LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Marcos Fellipe Rocha e Silva - OAB:24471, MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 Intimar o advogado Marcos Fellipe Rocha e Silva (OAB/MT 24.471), 

constituído pelo acusado Alexandre de Amaral Teophiro Ribeiro, bem como 

a advogada Marilene Alves (OAB/MT 7.474), constituída pelo acusado 

Kaio Eduardo de Oliveira, para comparecer na audiência designada, 

conforme decisão de fls. 420, cujo teor é o seguinte: "Vistos em correição. 

Designo o dia 13 de setembro de 2018, às 17h00min, para continuação da 

audiência de Instrução e Julgamento. Int".

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 460539 Nr: 16737-36.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON RIZALDE DA SILVA, WEVERTON 

PEREIRA DA SILVA, JAIR HONORATO ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jair Honorato Assunção, Cpf: 01524235164, Rg: 

1520456-1 SSP MT Filiação: Bernardino Honorato Assunção e Esperídia 

Maria de Assunção, data de nascimento: 18/09/1983, brasileiro(a), natural 

de Nossa senhora do livramento-MT, convivente, motorista, Endereço: Rua 

Poconé, Nº 710, Bairro: Jardim Glória, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 
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Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Arilson Rizalde da silva, Weverton Pereira da Silva e Jair 

Honorato Assunção como incursos no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 

14, inciso II, ambos do Código Penal. Por esta razão, requer seja recebida 

e autuada a presente denúncia, seja o denunciado citado para que 

apresente defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o 

feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva 

das testemunhas abaixo arroladas e interrogatório, até final sentença 

condenatória com a determinação, se for o caso, do valor mínimo devido à 

vítima a título de indenização por eventuais prejuízos experimentados. 

Caso o denunciado não seja encontrado para ser citado no endereço 

declinado nos autos, requer seja expedido ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a fim de constatar acerca de 

eventual prisão do mesmo e, em não havendo sucesso, a aplicação do 

disposto no artigo 361 do Código de Processo Penal.

Decisão/Despacho:I – Em face da determinação contida no artigo 1.376, 

§1°, da CNGC/16, oficie-se à Superintendência do Sistema Prisional 

requisitando informação acerca de estar o acusado JAIR preso em alguma 

das unidades prisionais do Estado.

II – Se a resposta for negativa, citem-no por edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 339690 Nr: 7703-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERSON GOMES DE ALMEIDA SILVA, 

VITOR BRUNO SILVA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15 DIAS

Intimando:Denunciado(a): Vitor Bruno Silva do Espirito Santo Filiação: 

Sebastiãodomingo Espirito Santo e Vilssa Maria da Silva do Espirito Santo, 

data de nascimento: 07/09/1994, brasileiro(a), natural de Varzea 

grande-MT, solteiro(a), chapeiro, Endereço: Rua Estados Unidos, Qd. 21, 

Casa 26, Bairro: Joaquim Curvo, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para no prazo de 10 (dez) dias, comparecer na Segunda Vara Criminal, no 

Fórum de Várzea Grande, no endereço ao final indicado, para que 

manifeste interesse na restituição dos seguintes objetos: 01(uma) 

pulseira, cor prata, 01(um) molho de chaves e 01(um) celular, Alcatel com 

bateria e chip claro, apreendidos nos autos acima mencionado, para que 

lhe seja restituido os referidos objetos.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):JULIA CARVALHO VILASBOAS

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 459649 Nr: 16318-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINSTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN DOUGLAS VIEIRA GONÇALVES, 

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO, CARLOS EDUARDO DA 

SILVA, DENNIS FRANCISCO DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT, JACKELINE M. MARTINS PACHECO - OAB:10.402, 

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402 MT, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 23/07/2018 16h30 PROCESSO: 16318-16.2016 CÓD.: 459649

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu JUAN: DANNILO MONTEIRO DE LIMA

 Advogado do Réu LEONARDO: LAURO GONÇALO DA COSTA

Advogada dos Réus CARLOS (Dudu – filho de Lenil e Manoel): EDNO DE 

FRANÇA BARRETO

Defensor do Réu DENNIS: CAMILLO FARES ABINADER NETO

Réus: JUAN DOUGLAS VIEIRA GONÇALVES, LEONARDO AUGUSTO 

RODRIGUES BRUNO, CARLOS EDUARDO DA SILVA (Dudu – filho de Lenil 

e Manoel), CARLOS EDUARDO DA SILVA (Carlinhos – pais Eduardo e 

Matilde) e DENNIS FRANCISCO DA SILVA.

Aberta a audiência, constatada a presença dos Réus CARLOS e 

LEONARDO e seus respectivos Advogados, bem como do Ministério 

Público, ausentes os demais. A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a 

seguinte DECISÃO: I – Intimem-se os Advogados dos demais Réus para 

que informem ao Juízo em 5 (cinco) dias se ainda representam os 

respectivos constituintes. II – Pelo fato retro referido REDESIGNO a 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 01/10/2018 às 15h:00min. 

Intimem-se. Requisite-se. III –Saem os abaixo assinados devidamente 

intimados. Nada mais eu, ________ Karina Cristina Teixeira Ormond, 

estagiária Gabinete, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

Advogado do Réu LEONARDO: LAURO GONÇALO DA COSTA

Advogado do Réu CARLOS (Dudu – filho de Lenil e Manoel): EDNO DE 

FRANÇA BARRETO

Réu: LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO

Réu: CARLOS EDUARDO DA SILVA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 384047 Nr: 1443-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 30/07/2018 16h00 PROCESSO: 1443-75.2015 CÓD.: 384047

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: DELCI BALEEIRO SOUZA

Réu: JHONATAN SOARES DE SOUZA

Aberta a audiência, constatada a presença do Ministério Público, ausente 

os demais. A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: I – 

Tendo em vista que o Réu encontra-se de atestado médico REDESIGNO a 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/10/2018 às 13h:30min. 

Intimem-se. Requisite-se. II – Saem os abaixo assinados devidamente 

intimados. Nada mais eu, ________ Karina Cristina Teixeira Ormond, 

estagiária de Gabinete, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 532513 Nr: 5707-33.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JUNIO PEREIRA RAMOS, LUCAS 

GHAYO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 
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DUARTE - OAB:19594

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa dos Réus, 

via DJE, para que providencie a devolução aos acusados dos objetos de 

fls. 56, trazendo o comprovante aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 417060 Nr: 20493-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA HELENA DA SILVA 

RAMOS - OAB:2465/MT

 I – Designo para o dia 05/10/2018, às 13:40_ horas, a audiência de 

suspensão condicional do processo.

Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 537716 Nr: 8720-40.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RENAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981, THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO - 

OAB:24402/O

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu RODRIGO 

RENAN DA SILVA, ... nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, 

com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/90, c/c art. 61, I e art. 65, III, 

“d”, ambos do Código Penal.Passo a dosar a pena.Das circunstâncias 

judiciais do art. 59, do Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que 

não há nos autos nada que revele o contrário.Por estes motivos, com 

estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c 

art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou 

seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.Existe 

circunstância atenuante e agravante, sendo aquela (atenuante) a 

confissão espontânea e esta (agravante) a reincidência, sendo ambas 

preponderantes, pelo que, atribuindo seis meses de reclusão a cada uma 

delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do 

Código Penal.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.Em 

razão da reincidência, fixo o regime fechado para o início do cumprimento 

da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b” do Código Penal.Fixo o valor do 

dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, por não haver 

provas acerca do patrimônio do réu, nos termos do § 1º do art. 49 c/c art. 

60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais.…Transitada em julgado (ou somente 

para o Ministério Público) expeça-se o competente executivo provisório de 

pena.Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva, 

restando evidentes no feito materialidade e autoria, além de pender contra 

o réu condenação definitiva por crime idêntico, o que revela, 

concretamente, a reiteração criminosa, bem como em se tratando de 

conduta hedionda, deverá ele aguardar preso o julgamento de eventual 

recurso...Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 548637 Nr: 14358-54.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES FATIMA BORGES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190/MT

 DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB/MT 11.190, da audiência de 

Inquirição de testemunha designada para o dia 10/09/2018, às 15:00 

horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 532485 Nr: 5688-27.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE ARRUDA, LUIZ FELIPE 

DA SILVA BRASILEIRO, MATHEUS GUIMARÃES DOS SANTOS, DEYVISON 

DE SOUZA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hariadiny halessa de 

almeida lobato - OAB:22992, RAUL COELHO CURVO - OAB:11.732

 DR. RAUL COELHO CURVO OAB/MT 11732/0 E DRª HARIADINY 

HALESSA DE ALMEIDA LOBATO OAB/MT 22992/0 - para no prazo legal 

apresentar as alegações fianis.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 539172 Nr: 9484-26.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Ferreira Martins 

Camargo - OAB:12586

 Diante da certidão da Sra. Gestora (fl. 218) dando conta da 

tempestividade, RECEBO a apelação interposta (fl. 210).

INTIME-SE o Ministério Público para apresentar suas razões no prazo legal 

(art. 600, Código de Processo Penal).

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação do recurso, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 508057 Nr: 17982-48.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLESON RODRIGO DE FREITAS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23.271, JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA - OAB:23108/O

 Analisando os autos, observo que a prisão preventiva de WELLESON 

RODRIGO DE FREITAS ARRUDA foi decretada para garantia da aplicação 

da lei penal, uma vez que o réu foi citado por edital e não constituiu 

advogado e nem compareceu nos autos (fl. 61/62).

Todavia, diante da notícia de que o mandado de prisão foi cumprido (fl. 

67), deve o feito retomar seu trâmite regular e, sendo o réu neste momento 

localizável, não mais subsistem os alegados motivos que ensejaram a 

adoção da medida extrema, devendo a preventiva ser revogada, sem 

maiores digressões.

Com estas considerações DEFIRO o pedido (fl. 75/82) e, via de 

conseqüência, REVOGO a prisão preventiva do acusado WELLESON 

RODRIGO DE FREITAS ARRUDA, que fica obrigado a comparecer a todos 

os atos da instrução criminal e para o julgamento, não podendo, ainda, 

mudar de residência ou viajar, sem prévia permissão judicial, sob pena de 

ser revigorada a prisão cautelar.

EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor de WELLESON RODRIGO DE 

FREITAS ARRUDA, se por outro motivo não estiver preso.

EXPEÇA-SE, também, mandado para citação pessoal do acusado, que 

deverá ser cumprido concomitantemente com o alvará de soltura.

INTIMEM-SE.
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Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 407606 Nr: 567-19.2011.811.0081

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY CERQUEIRA, JOÃO MADUREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 3237 - B, REGYS FERNANDO DOS 

SANTOS CERQUEIRA - OAB:23.481

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DRA. REGYS FERNANDO DOS SANTOS 

CERQUEIRA OAB/MT SOB N° 23.481 E DR. CÉSAR AUGUSTO 

MAGALHÃES OAB/MT SOB N° 3237-B PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR OS MEMORIAIS FINAIS NOS AUTOS SUPRA 

MENCIONADOS.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 537778 Nr: 8744-68.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELI DE DEUS, Filiação: Joana Maria de 

Deus, brasileiro(a), convivente, ajudante de entrega comajul alameda, 

Telefone 65996693215. 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.

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 3 7 7 7 8 B . O 

2018.157769VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por ROSINEIA DE AQUINO, 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 140, 

caput e artigo 147, caput do Código Penal, por parte do requerido ELI DE 

DEUS, 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).PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na 

quantia de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais), correspondente a 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, majorado conforme a 

variação desse, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06).SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior 

decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, 

c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, parágrafo único, 

da Lei Adjetiva Civil.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).Com relação ao pedido de “restrição 

ou suspensão de visitas do requerido aos dependentes”, aguardo a 

realização do estudo psicossocial das partes para sua apreciação.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 que tange o 

pedido de restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à 

ofendida, indefiro, pelo fato de que não ficou comprovado que o requerido 

praticou o fato em epigrafe.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).Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06.Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, 

servindo este documento como próprio ofício a ser 

encaminhado.Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se 

a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei 11.340/06.Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial 

Plantonista.Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora conste 

nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de 

otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça.INTIMEM-SE as partes.Notifique-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Cumpra-se.Trasladem-se as principais peças destes 

autos para o respectivo Inquérito Policial/Ação Penal. Após 

arquivem-se.Várzea Grande-MT, 18 de abril de 2018.Eduardo Calmon de 

Almeida CézarJuiz de Direito (Nos termos 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, 27 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 545850 Nr: 12843-81.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALQUIRIA APARECIDA 
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REBESCHINI LIMA - OAB:10520/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA, 

OAB/MT (?), apresentar resposta à acusação com relação ao acusado 

ROBERTO CARLOS, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 533461 Nr: 6272-94.2018.811.0002

 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: ELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 533461

VISTOS ETC

Trata-se de ação de Regularização de Guarda Compartilhada cumulado 

com Oferta de Alimentos ajuizada por ESMARLEY LIMA DE ASSIS em face 

de RENATA DIAS GONÇALVES, conforme fatos narrados na inicial as fls. 

04/13.

Aduz a parte autora que é genitor dos menores Priscila Gonçalves Assis, 

nascida em 14/03/2005, Renan Otavio Gonçalves de Assis, nascido em 

03/07/2011, Camila Maria Gonçalves de Assis, nascida em 22/04/2009 e 

Luana Vitoria Gonçalves de Assis, nascida em 10/09/2015, os quais estão 

sob a guarda e responsabilidade da genitora (fls. 26/29).

 É O RELATÓRIO

DECIDO

Observo que o presente feito trata-se ação Regularização de Guarda 

Compartilhada cumulado com Oferta de Alimentos ajuizada por ESMARLEY 

LIMA DE ASSIS em face de RENATA DIAS GONÇALVES.

Dessa forma, a genitora dos menores é parte ilegítima para figurar no polo 

passivo, porquanto os menores Priscila Gonçalves Assis, nascida em 

14/03/2005, Renan Otavio Gonçalves de Assis, nascido em 03/07/2011, 

Camila Maria Gonçalves de Assis, nascida em 22/04/2009 e Luana Vitoria 

Gonçalves de Assis, nascida em 10/09/2015 são aboslutamente 

incapazes, devendo portanto, o autor requerer o pedido de regularização 

de Guarda Compartilhada cumulado com oferta de Alimentos para os 

menores, os quais deverão ser representados pela sua genitora (art. 142, 

do ECA).

 Dessa forma, determino a intimação da parte autora, para proceder à 

emenda da inicial, a fim de constar no polo passivo os menores Priscila 

Gonçalves Assis, nascida em 14/03/2005, Renan Otavio Gonçalves de 

Assis, nascido em 03/07/2011, Camila Maria Gonçalves de Assis, nascida 

em 22/04/2009 e Luana Vitoria Gonçalves de Assis, nascida em 

10/09/2015, representados por sua genitora Renata Dias Gonçalves, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 13 de julho de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 481105 Nr: 2575-02.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GONÇALVES LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10.394, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - 

OAB:20937/O

 "(...) Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto 

a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra acusado, uma vez que preenchidos os requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do 

artigo 395 do mesmo código.Cite-se o acusado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que 

poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, specificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. O Sr. Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da 

citação, deverá observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, 

indagando o acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que 

lhe seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa, caso em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Não 

apresentada resposta no prazo legal, ou certificada à necessidade de 

nomeação de Defensor Público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, 

com fulcro no art. 396-A, § 2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar resposta.Apresentada resposta, havendo 

preliminares ou documentos, conceda-se vista ao Ministério Público para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. (...)" Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado, qualificado nos autos, pela infração descrita no artigo 147, do 

Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 201653 Nr: 1383-97.2014.811.0112

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA NASCIMENTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONES CELESTINO 

BATSTA - OAB:12.141 OAB/MT, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA 

- OAB:18103

 Intimar o Dr. SIMONE A. O. BATISTA, OAB/MT 18.103, na qualidade de 

advogado do acusada Valquiria Nascimento Ferreira, nos autos, código 

201653, para participar da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 29 de outubro de 2018, as 15:00 horas, na sede do Juizado 

Especial Criminal Unificado de Várzea Grande/MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007708-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO RABELO DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JUCILENE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

REGINALDO RABELO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004459-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERILDO MOTTA RAMOS (RÉU)

MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS (RÉU)

PROESTE LOGISTICA LTDA - EPP (RÉU)
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FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais. K.P.M.B

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006053-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

PAULO CAIRES LIMA (RÉU)

EDNA FAVARETTO LIMA (RÉU)

VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.K.P.M.B.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004502-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

ADELSI MEDEIROS DA ROCHA (RÉU)

GRADIENTE CONSTRUCAO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.KPMB

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007245-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON KENNEDY DE PAULA (REQUERIDO)

STEPHERSON TIAGO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007245-32.2018.8.11.0002 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT REQUERIDO: STEPHERSON TIAGO DE 

PAULA, MAYCON KENNEDY DE PAULA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. Em análise aos autos, verifico que a planilha acostada pelo 

autor não demonstra de forma clara quais são as parcelas devidas. 4. 

Desse modo, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclareça a irregularidade apontada, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007649-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METAL MATO GROSSO COMERCIO DE CHUMBOS EIRELI - ME (RÉU)

HEBERT FERREIRA (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.K.P.M.B.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001042-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA ALVES (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.K.P.M.B.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007340-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 7 3 4 0 - 6 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento das custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007392-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 7 3 9 2 - 5 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LAURINDO DE 

SOUZA - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, 

analisando os autos, verifico que o endereço constante da notificação 

extrajudicial diverge do endereço informado no contrato entabulado entre 

as partes, o que, em princípio, configura a inexistência de mora. 4. Assim, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, na 

forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007404-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DOMINGAS CURVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007404-72.2018.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ANA DOMINGAS CURVO Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, necessário se faz a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, podendo ser realizada por carta registrada 

com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. 

Analisando os autos, observo que o autor colacionou apenas o 

instrumento de protesto, não demonstrando, dessa maneira, que esgotou 

os meios para tentativa de notificação extrajudicial, por meio de carta 

registrada com aviso de recebimento. 4. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. 

AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida 

a notificação por edital do devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, 

parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode ser feita sem que antes 

tenha o credor buscado dar ciência pessoal daquele mediante 

correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 

2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 16/03/2015) 5. Diante do exposto, faculto ao autor emenda à inicial, 

para que traga o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único). 6. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007461-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR ANTONIO BIANCHESSI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 7 4 6 1 - 9 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JAIR ANTONIO 

BIANCHESSI JUNIOR Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Analisando os autos, verifico que não consta dentre a 

documentação necessária o contrato de financiamento firmado entre as 

partes, o que inviabiliza a análise do pleito liminar. 3. Assim, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

contrato de financiamento, na sua integralidade, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004080-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

RIO DOCE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

HEITOR TRENTIN (EXECUTADO)

JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. UMA VEZ QUE NÃO HOUVE A JUNTADA 

DA GUIA IMPRESSA PELO SITE DO TJ/MT. Nada mais.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112805 Nr: 8420-64.2007.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO, Rg: 

331.887, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação da parte Requerida para, expirado o 

prazo deste Edital de Intimação, cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), previstas no art. 523 do CPC.

Resumo da Inicial: A requrente exerce as atividades de administradora de 

consórcios e, nessas condições, constituiu o grupo de nº210, cota nº029, 

com prazo de duração de 60 (sessenta) meses, onde o Requerido por sua 

vez, visando à aquisição do bem definido na inclusa PROPOSTA DE 

ADMISSÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, integrou-se como participante do 

grupo já aludido, sendo posteriormente contemplado em assembléia geral 

ordinária do grupo para aquisição do bem objeto de seu plano consorcial, 

adquirindo o seguinte bem: MARCA HONDA, ANO/MOD. 2005/2005, 

MODELO CG 150 TITAN KS, MOVIDO GASOLINA, COR AZUL, CHASSI 
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9C2KC08105RO85425, PLACA JZY-0332. Para garantia do crédito oriundo 

das parcelas mensais vincendas e demais obrigações convencionais para 

com a requerente e demais participantes do grupo de consórcio nº210, o 

requerido transferiu à requerente o domínio resolúvel e a posse indireta do 

bem recebido em contemplação, através do anexo contrato de alienação 

fiduciária em garantia, condicionada, pois, a sua liberação, apenas e tão 

somente após a quitação total da obrigação contratual. Ocorre que o 

Requerido tornou-se inadimplente, vez que deixou de efetuar o pagamento 

das parcelas mensais de números 16/55 (vencida em 1804/2006 à 19/55 

(vencida em 1807/2006) e a parcela de nº24/55 (vencida em 18/12/2006), 

acrescidas de multa contratual e juros, custas de notificação, registro de 

contrato no valor total de R$1.058,39. Apesar de cobrado e protestado, o 

Requerido não liquidou o débito, sendo assim todo o débito está vencido, 

ficando o fiduciante o dever a importância acima mencionada de 

R$1.058,47, devidamente calculada até a data de 27/06/2007. É de se 

frisar que o valor das parcelas acima foram requisitadas ao preço atual do 

objeto do consórcio, todavia, esse valor sofre atualização, na medida dos 

aumentos determinados pelo fabricante do bem, objeto do consórcio, de 

maneira que o débito a ser pago, haverá de ser verificado, sempre à data 

do vencimento. Diante d robustez das provas carreadas ao autos, está 

claramente caracterizado o inadimplemento do requerido, notadamente em 

razão do protesto, onde fica demonstrado o seu débito, acrescidos dos 

consectários legais, comprovando a mora. Sendo assim, não resta 

alternativa à requerente, a não ser a vir ao juízo postular liminarmente, a 

busca e apreensão do bem onerado fiduciariamente para que, caso o 

preço obtido com a sua venda seja insuficiente para pagamento integral da 

dívida e valores acessórios, possa executar o requerido pelo saldo 

devedor que vier a ser apurado. Dá-se à causa o valor de R$1.058,47.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Antes de apreciar o pedido de fls. 169/170 e, 

tendo em vista o requerimento de fls. 149/152, determino a intimação da 

parte devedora, por edital (inciso IV, do art. 513, § 2º do CPC), para 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do 

CPC.2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).3. Não havendo 

o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os registros do feito 

para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos da ação, se for o 

caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos 

planilha atual e débito e requeira o que for necessário para o deslinde da 

ação.4. Às providências..

Advertência: Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 23 de agosto de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117854 Nr: 1245-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LAFAYETTE LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:, IZONEL PIO DA SILVA - OAB:13813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAÉLE KLOPPEL SILVA - 

OAB:35961, SALOLI PAZ GALBIATI - OAB:17308

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAFAYETTE LOPES DE SOUZA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação do Exequente, acima qualificada, na 

pessoa dos seus SUCESSORES para, expirado o prazo deste Edital de 

Intimação, que compareçam aos autos para pleitear a substituição do polo 

ativo, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, e §1º do CPC. Conforme 

decisão, abaixo, transcrita.

Resumo da Inicial: A parte exequente LAFAYETTE LOPES DE SOUZA, 

juntou documentos necessários para prosseguimento da execução. Nos 

termos do art. 475-J do CPC, o mesmo poderá promover o cumprimento de 

sentença e a execução de honorários deverá ser separadamente, com 

documentos que constatam sua veracidade, nos moldes do art. 614 do 

CPC. Ante exposto, requer o prosseguimento da execução, bem como a 

realização de penhora on line requerendo que seja realizada nos moldes 

do art. 655 - A do CPC, no valor de R$2.579,32.

Despacho/Decisão: Vistos..1. Compulsando os autos verifico que os autos 

foram arquivados em razão da ausência de manifestação dos 

interessados na presente execução, tendo em vista o falecimento do autor 

da ação.2. Inobstante o desarquivamento e o pedido expedição de alvará 

judicial em favor do executado, vejo que o devedor interpôs 

impugnação/embargos à presente execução.3. Assim, postergo, por ora, 

a análise do pedido de fls. 55/56 e determino a intimação dos 

SUCESSORES DE LAFAYETTE LOPES DE SOUZA, por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, a fim de que compareçam aos autos para pleitear a 

substituição do polo ativo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 

1º do CPC.4. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 23 de agosto de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216651 Nr: 12053-49.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINE CÁSSIO PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REINE CÁSSIO PORTELA, Cpf: 

91318696100, Rg: 13818775, Filiação: Eurias Portela e Maria de Lourdes 

Portela, data de nascimento: 05/03/1967, brasileiro(a), natural de Dom 

Aquino-MT, casado(a), comerciante, Telefone 8407 0031. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à Intimação da parte Requerida para que, expirado o 

prazo deste edital de intimação, cumpra voluntariamente a obrigação que 

lhe foi imposta, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de ser acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) e também 10% (dez por cento) de 

honorários advocatícios, prevista no artigo 523 do CPC.

Resumo da Inicial: Pela inclusa "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO" 

Nº16676120, firmada em 17/03/2008, o Requerente concedeu ao 

Requerido um crédito de R$19.050,00, já incluídos os encargos iniciais de 

financiamento, com a obrigação de pagar pontualmente o empréstimo em 

36 prestações de R$728,03, cada uma, ocorrendo o vencimento da 

primeira em 17/04/2008 e o da última em 1703/2011. Este empréstimo 

ensejou ao Requerido comprar o seguinte bem: MODELO CORSA SEDAN 

PREMIUM 1.0, 8V. 4P, MARCA CHEVROLET, CHASSI 

9BGXM19X05C182926, ANO/MOD. 2004/2005, COR PRETA, PLACA 

MT/KAB-5426, MOVIDO A GASOLINA. Em garantia ao financiamento 

concedido, o Requerido ofereceu ao Requerente, em ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, o veículo acima descrito, tornando-se, de consequência, 

alienante e depositário do bem, com as responsabilidades previstas no 

artigo 1º, do Dec. Lei nº911/69, O Requerido NÃO PAGOU no vencimento 

as PRESTAÇÕES VENCIDAS do dia 17/07/2008 (PREST. Nº04/36) e a do 

dia 17/09/2008 (PREST. Nº06/36) que perfazem o montante de R$1.671,56, 

acrescida de multa contratual e comissão de permanência, e as 

PRESTAÇÕES VINCENDAS de nº07/36 a 36/36, no valor de R$21.840,90, 
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atualizadas até 20/10/2008 estando a mora devidamente comprovada nos 

termos do artigo 2º, §2º, do Dec. Lei nº911/69. O Requerido está a DEVER 

ao Requerente a importância de R$23.512,46, referente ao saldo devedor 

do contrato (PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS) devidamente 

calculado até a data de 20/10/2008, vez que não cumpriu o pactuado, nos 

termos da legislação específica. Dá-se à causa R$23.512,46.

Despacho/Decisão: Vistos..1. Compulsando os autos vejo que este juízo 

incorreu em equívoco ao nomear curador especial ao devedor intimado por 

edital, a fim de que o mesmo desse cumprimento ao disposto na sentença 

de fls. 117/118, qual seja, efetuar o depósito do bem ou o seu equivalente 

em dinheiro no prazo de 24 horas.2. Ocorre que o requerido já fora 

devidamente citado da ação na fase de conhecimento, ocasião em que o 

Ilustre Defensor Público apresentou defesa para garantia dos direitos do 

devedor.3. Desta forma, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito os 

atos praticados a partir da decisão de fls. 143 e, no impulso do processo, 

considerando que o requerido não deu cumprimento à obrigação disposta 

na sentença, acolho o pedido de cumprimento de sentença apresentado 

pelo autor às fls. 119/123.4. Assim, considerando o que dispõe o art. 513, 

§ 2º, IV do Código de Processo Civil, determino que se expeça edital de 

intimação ao executado, com prazo de vinte dias, afim de que cumpra 

voluntariamente a obrigação que lhe foi imposta, no prazo de quinze dias, 

sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do 

CPC.5. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 

do CPC, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

CPC).6. Ciência à Defensoria Pública. 7. Às providências.

Advertência: Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

CPC).

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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 23 de agosto de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320766 Nr: 17172-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RUTHES NASCIMENTO

 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: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO RUTHES NASCIMENTO, Cpf: 

03807285164, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder a intimação à parte Requerida para, após expirado o 

prazo deste edital de intimação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

entregue o bem objeto do litígio ou o seu equivalente em dinheiro.

Resumo da Inicial: Através da Cédula de Crédito nº20018593880, o banco 

autor concedeu ao requerido um financiamento de veículo no valor 

principal de R$17.000,00, para pagamento através de 36 parcelas mensais 

e sucessivas, vencendo-se a primeira em 11/06/2012, tudo de 

conformidade com as cláusulas, condições, valores, prazos, datas e 

demais avenças consignadas no corpo do contrato, que institui a presente 

inicial. Em garantia ao fiel e cabal cumprimento do contrato, foi dado pelo 

requerido, em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, o próprio bem objeto do 

financiamento, 01(uma) motocicleta assim descrita: MARCA HONDA, 

MODELO XRE 300, FAB/MOD. 2012/2012, PLACA OABP6373, COR AZUL 

METAL, CHASSI 9C2N0910CR013331. Tendo o requerido deixado de 

efetuar o pagamento do financiamento, foi devidamente notificado 

extrajudicialmente, estando inadimplente desde a parcela n]11/36, vencida 

em 18/04/2013. Desta forma, encontra-se o réu regularmente constituído 

em mora, ocasionando um saldo devedor em 02/08/2013 de R$11.664,62. 

Dá-se à causa o valor de R$11.664,62.

Despacho/Decisão: Vistos..1. Compulsando os autos, vejo que a decisão 

de fls. 93, em seu item 4, incorreu em erro ao determinar a intimação do 

devedor por carta de intimação.2. Ocorre que o requerido fora intimado na 

fase de conhecimento por meio de edital, tendo, inclusive, sido nomeado 

curador especial para sua defesa.3. Assim, sua intimação para 

cumprimento da decisão de fls. 93 também deveria ter ocorrido por meio 

de edital.4. Desta feita, torno sem efeito o item 4 da referida decisão e, por 

conseguinte, a correspondência de fls. 94/94, e, no impulso do processo, 

determino à secretaria que expeça Edital de intimação ao requerido, com 

publicação no DJE – Diário da Justiça Eletrônico, a fim de que, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, entregue o bem objeto do litígio ou o seu 

equivalente em dinheiro.5. Dê-se ciência da presente decisão à Defensoria 

Pública.6. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 23 de agosto de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385578 Nr: 2377-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO DE QUEIROZ CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDEVALDO DE QUEIROZ CORREA, Cpf: 

02336662140, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder à intimação a parte Executada para, expirado o prazo 

deste edital de intimação, cumprimento da obrigação, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10%(dez por 

cento) e também de honorários advocatícios de 10%(dez por cento), 

previstas no art. 523 do CPC.

Resumo da Inicial: As partes celebraram um contrato de CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL Nº836796, firmado em 11/08/2009, com a 

obrigação de pagar pontualmente em 60( sessenta) prestações mensais 

no valor de R$R$676,07 cada uma. Ocorre que o requerido deixou de 

cumprir com o que fora entabulado no contrato, tornando-se inadimplente 

junto a financiadora, fato este que ensejou no ajuizamento da presente 

ação de Busca e Apreensão. Distribuida a inicial de REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE em 18/06/2010, esta foi devidamente recebida e despachada por 

este mandado de reintegração de posse, no qual restou prejudicado, 

conforme comprovado pelas certidões. Sempre com o intuito de localizar o 

Requerido, solicitamos a este r. juízo o desentranhamento de mandado, 

que também restou infrutífero, conforme certidão, na qual fora solicitado a 

realização de citação por edital, que também restou infrutífero, restando 

nomear junto aos autos um curador especial, que postulou pelo 

prosseguimento do feito. Ante os fatos esposados, e diante na ausência 

de manifestação da parte requerida, foi feito pedido de prolação de 

sentença. E tendo sido deferida, este nobre juiz proferiu a sentença. Até a 

presente data o Requerido não manifestou-se em cumprir o pronuncimanto 

judicial, ou seja, efetuar o pagamento da condenação, das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 2,000,00 sobre o valor da condenação devidamente 

atualizados a partir do ajuizamento da ação. Dá-se à causa o valor de 

R$2.200,00.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Trata-se de pedido formulado pelo 
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exequente, requerendo a penhora online, via Bacenjud, nas contas 

bancárias em nome do executado.2. Todavia, a parte vencida ainda não 

foi intimada a efetuar o pagamento, nos termos da decisão de fls. 16, 

considerando que fora citada, por edital, na fase de conhecimento.3. 

Desta forma, deixo de acolher o pedido de fls. 17, considerando o que 

dispõe o art. 513, § 2º do CPC e determino a intimação da parte devedora, 

por edital (inciso IV, do art. 513, § 2º), para cumprimento da obrigação, 

nos termos da decisão de fls. 16.4. Não efetuado o pagamento, intime-se a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, visando à satisfação do crédito.5. Às providências..

Advertência: Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 23 de agosto de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105128 Nr: 1189-83.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CARLINA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA CARLINA LIMA, Cpf: 

48121525187, Rg: 041.488.35, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação da parte Requerida para, expirado o 

prazo deste edital de intimação, querendo, requerer o levantamento do 

valor depositado, no prazo legal.

Resumo da Inicial: Que o Credor aos 26/06/2006, concedeu ao Devedor 

um empréstimo no valor de R$13.286,16, e no dia 03/07/2006 outro 

empréstimo no valor de R$21.444,48, através do contrato de 

nº364485514, cujo valor mutuado deveria ser restituído nos prazos e 

condições previstas no contrato. Em garantia das obrigações assumidas o 

devedor transferiu em alienação fiduciária, nos termos do decreto - lei 

911/69, os bens descritos no supramencionado contrato a saber: UM 

VEÍCULO KADETT SL 1.8 2P, MARCA FM, CHASSI 9BGKT08GPPC353752, 

ANO/MODELO 1993/1993, PLACA JXZ-2029, COR VERDE. E um VEÍCULO 

UNO SSMART 2P, MARCA FIAT, CHASSI 9BD15808814160235, 

ANO/MODELO 2000/2001, PLACA JZD2477, COR AZUL. Ocorre, porém, 

que o devedor deixou de pagar as prestações a partir de 01/08/2006, 

referente ao contrato de nº3644254407 e as prestações a partir de 

03/08/2006, referente ao contrato de nº364485514, incorrendo em mora 

desde então, devidamente comprovada, encontrando-se o débito 

totalmente vencido, cujo valor, devidamente atualizado até 04/01/2007, 

pelos encargos contratados importa em R$10.690,16 e R$15.400,18. 

respectivamente totalizando um valor de R$26.080,44, A presente ação, 

em 16/11/2015, foi julgado extinto sem julgamento do mérito e transitado 

em julgado. A parte Autora efetuou o pagamento da condenação. E como 

slicitado pela parte autoa, foi deferido a Intimação, via Edital, para a parte 

requerida para levantar o valor nestes autos depositados.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Compulsando os autos, verifico que o 

presente feito fora sentenciado na data de 16 de novembro de 2015 (fls. 

131), sendo determinada a devolução do bem à requerida ou, na 

impossibilidade de fazê-lo, depositar o seu valor de mercado ou da 

venda.2. Às fls. 135 determinou-se o depósito do valor do veículo, bem 

como, a intimação da requerida, no endereço indicado às fls. 46 e, em 

caso de diligência negativa, a expedição de edital de intimação.3. Na 

sequência, a parte autora depositou o valor da venda do veículo, 

conforme consta às fls. 136/137.4. Todavia, a requerida não foi intimada, 

conforme teor da certidão de fls. 141.5. Foram realizadas buscas de 

endereço, conforme extratos colacionados às fls. 147 e 150/154.6. Na 

sequência, a parte autora formulou pedido de citação por edital (fls. 155), 

o qual foi deferido às fls. 156.7. Pois bem. Considerando que não se trata 

de citação da parte requerida, CHAMO o feito à ordem para TORNAR SEM 

EFEITO a decisão de fls. 156.8. Desta feita e, considerando o teor da 

certidão de fls. 141, determino a INTIMAÇÃO da parte requerida, POR 

EDITAL, para, querendo, requerer o levantamento do valor depositado às 

fls. 137.9. Em caso de inércia, encaminhem-se os autos ao arquivo, com 

as baixas de estilo, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença (fls. 

131-v).10. Às providências..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 24 de agosto de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247102 Nr: 7000-19.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS SERGIO SPERANDIO, LEDA TEREZINHA 

SPERANDIO MELLHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIS SERGIO SPERANDIO, Cpf: 

74433490172, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a), solteiro(a), de operações, Telefone 3026.4456 e atualmente 

em local incerto e não sabido LEDA TEREZINHA SPERANDIO MELLHO, Cpf: 

35717718187, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a), casado(a), avalista. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR TOTAL DO 

DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito 

Atualizado: R$ 55.699,61 Honorários Fixados: R$ 5.569,96 Custas 

Processuais: R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ 61.269,57

Resumo da Inicial: A exequente é instituição financeira cooperativa 

autorizada a funcionar pelo banco central do brasil e entre os produtos 

que oferece aos seus associados encontra-se concessão de crédito. O 

primeiro executado é associado da Cooperativa/Exequente, tendo sido 

admitido ao quadro social em 05/12/2007, momento em que aderiram às 

disposições do Estatuto Social da instituição. Em 27/11/2009, os 

Executados firmaram com a exequente a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

NºA90231682-6, no valor nominal de R$39.617,71, comprometendo-se a 

pagar referido valor em 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas de 

R$1.653,82, com início em 28/01/2010 e término em 28/12/2012. Ocorre, 

Excelência, que até a presente data os executados pagaram apenas a 

quantia atualizada de R$32,88. Dá-se à causa o valor de R$55.699,61.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Acolho o pedido de citação da parte 

requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as 

advertências legais, considerando que o endereço encontrado através da 

busca realizada pelo sistema INFOJUD (extrato de fls. 156) é o mesmo que 

se utilizou no mandado de citação expedido às fls. 147, no qual a tentativa 

de citação restou infrutífera (certidão de fls. 148), acolho o pedido de 

citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.2. Após o prazo e não havendo 

resposta, nomeio curador especial à requerida citada por edital, o(a) 

ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos 

termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil. 3. Após, 
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conclusos para deliberações.4. Às providências..

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, 257, IV). Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de 

que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) 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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 24 de agosto de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428897 Nr: 76-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO ACACIA EIRELI - ME, REGIANE SANTANA SEGOBIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO ACACIA EIRELI - ME, CNPJ: 11758004000150 e 

atualmente em local incerto e não sabido REGIANE SANTANA SEGOBIA, 

Cpf: 01368667279, natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR TOTAL DO 

DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito 

Atualizado: R$ 29.348,19 Honorários Fixados: R$ 2.934,82 Custas 

Processuais: R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ 32.283,01

Resumo da Inicial: O exequente é credor das executadas da importância 

de R$26.324,46, representada pela Cédula de Crédito Bancário - 

Empréstimo - Capital de Giro - nº379/879/7269, C/C nº25064-3, agência 

2635, celebrada em data de 12/01/2015, onde o exequente emprestou à 

primeira executada, a importância de R$24.874,11 para ser restituída em 

10 parcelas no valor de R$2.924,94, vencendo a primeira em data de 

12.02.2015 e a ultima em data de 12/11/2015, estando o crédito 

discriminado no demonstrativo de cálculo. O pagamento das parcelas de 

acordo com a cláusula 6º do contrato é mediante débito na conta corrente 

nº25064-3, que a primeira executada mantém junto à agência 2635 do 

Banco Exequente. Ocorre, porém, que não foi possível realizar o débito 

das parcelas a partir da vencida em data de 12.03.2015, face inexistência 

de saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de todo débito. O 

exequente usou todos os meios suasórios para o recebimento de eu 

crédito, porém, tornaram-se infrutíferas todas as tentativas, não restando 

alternativa, senão, o ajuizamento da presente execução. Dá-se à causa o 

valor de R$29.348,19.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido para citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 

257, inciso II, CPC.3. Conste ainda do edital a advertência de que será 

nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).4. Após 

o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido 

citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual 

desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de 

Processo Civil.5. Às providências.

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, art. 257, IV). Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) 

de que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) 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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 24 de agosto de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280203 Nr: 24092-73.2011.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UHZE INDUSTRIA C.P.P.R LTDA, SANDRA 

UHDRE ZEFERINO, SONIA UHDRE DE LARA

 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:DP DE MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UHZE INDUSTRIA C.P.P.R LTDA, CNPJ: 

00223625000112, atualmente em local incerto e não sabido SANDRA 

UHDRE ZEFERINO, Cpf: 62136020110, Rg: 932.814, Filiação: Sem 

Qualificação, brasileiro(a), casado(a), empresária e atualmente em local 

incerto e não sabido SONIA UHDRE DE LARA, Cpf: 39515966191, Rg: 

6812139, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação a parte Requerida para, expirado o prazo 

deste Edital de Intimação, cumprimento voluntário da obrigação, no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa contratual de 10% 

(dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10%(dez por 

cento), previstas no art. 523 do CPC.

Resumo da Inicial: Pelo contrato de abertura de crédito em conta corrente 

296.303.963, emitido em 30/10/2009, o requerente propiciou ao primeiro 

requerido crédito no valor de R$100.000,00, o qual foi garantido por fiança 

prestada pelos demais requeridos. Conforme a cláusula de renovação, 

não havendo manifestação em contrário de qualquer dos contratantes, o 

contrato torna-se prorrogável sucessivamente por períodos de 360 

meses, mantidas as demais cláusulas pactuadas. Além dos encargos de 

normalidades, também serão exigíveis encargos decorrentes da 

inadimplência, a saber: normalidade: juros à taxa efetiva de 1,648% ao 

mês, debitados e capitalizados mensalmente, inadimplência: comissão de 

pemanência com base na variação positiva do FACP. De acordo com a 

cláusula vencimento antecipado, restou pactuado que se o financiado não 

pagasse pontualmente quaisquer ds prestações nele previstas, poderia o 

Banco considerar vencidas antecipadamente todas as demais parcelas 

ainda não vencidas e exigir o total da dívida delas resultante. Ocorre que o 

primeiro requerido utilizou dos benefícios do contrato acima descrito, 

porém, não cumpriu o pactuado, deixando de saldar o débito que, 

acrescido dos encargos financeiros e acessórios devidos calculados até 

03/10/2011, importa no valor atualizado de R$109.711,71, conforme 

planilha atualizada de débito que segue em anexo. Dá-se à causa o valor 

de R$109.711,71.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Intime-se a devedora, por edital (inciso IV, do 

art. 513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), previstas no art. 523 do CPC.2. Advirta o devedor de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua 

impugnação (Art. 525).3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 

523, retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação.4. Às providências..

Advertência: Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
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apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 24 de agosto de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387249 Nr: 3467-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENILDO DA SILVA SANTOS - ME, 

RUBENILDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUBENILDO DA SILVA SANTOS - ME, 

CNPJ: 13145314000124 e atualmente em local incerto e não sabido 

RUBENILDO DA SILVA SANTOS, Cpf: 03283760438, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR TOTAL DO 

DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito 

Atualizado: R$ 51.614,17 Honorários Fixados: R$ 5.161,42 Custas 

Processuais: R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ 56.775,59

Resumo da Inicial: O exequente é credor dos executados da importância 

de R$49.524,51, representada pela cédula de crédito bancário - 

empréstimo - capital de giro - nº331/6406728, C/C nº10.293, celebrada em 

data 03.12.2012, onde o exequente emprestou a primeira executada, a 

importância de R$55.883,09, para ser restituída em 24 parcelas no valor 

de R$2.855,15, vencendo a primeira em data de 03.01.2013 e a última em 

data 03.12.2014, estando o crédito discriminado no demonstrativo de 

cálculo. O pagamento das parcelas de acordo com a cláusula 5ª do 

contrato é mediante débito na conta corrente nº10.293 que a primeira 

executada mantém junto à agência 3.930 do Banco exequente. Ocorre, 

porém, que não foi possível realizar o débito das parcelas a partir da 

vencida em data 03.06.2013, face à inexistência de saldo disponível, 

ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, conforme cláusula 7ª 

do contrato. O exequente usou todos os meios suasórios para o 

recebimento de seu crédito, porém, tornaram-se infrutíferas todas as 

tentativas, não restando alternativa, senão, o ajuizamento da presente 

execução. Dá-se à causa o valor de R$51.614,17.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido para citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 

257, inciso II, CPC.3. Conste ainda do edital a advertência de que será 

nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).4. Após 

o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido 

citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual 

desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de 

Processo Civil.5. Às providências.

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, ART. 257, IV).Fica(m) ainda advertido(s) o(s) 

executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) 

o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) 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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 24 de agosto de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270052 Nr: 11945-15.2011.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANITA CASTRO PORTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:, 

WILLIAN YAMAMURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ANITA CASTRO PORTO 

OLIVEIRA, Cpf: 45903514120, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem 

Qualificações, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à Intimação da parte Executado(a) para, expirado o 

prazo deste Edital de Intimação, cumprimento da obrigação, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), prevista no art. 523, §1º do CPC.

Resumo da Inicial: Pela inclusa CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, 

Nº15030072, firmado em 18/04/2007, o requerente concedeu a requerida, 

um crédito de R$18.400,00, já incluídos os encargos iniciais de 

financiamento, com a obrigação de pagar pontualmente o empréstimo em 

60 (sessenta) prestações mensais de R$499,87, ocorrendo o vencimento 

da primeira em 1805/2007 e a última em 1804/2012. Este empréstimo 

ensejou a Requerida comprar o seguinte bem: MODELO GOL SPECIAL 1.0 

MI (GERAÇÃO II) 2P (COMPLETO), MARCA VOLKSWAGEN, CHASSI 

9BWCA05Y73T124042, COR PRATA, ANO/MOD. 2003/2003, PLACA 

MT/JZP - 5953, MOVIDO GASOLINA. Em garantia do contrato de 

financiamento, a requerida ofereceu ao requerente, em alienação 

fiduciária, o veículo acima descrito, tornando-se, de consequência, 

alienante e depositário do bem, com as responsabilidades previstas no 

artigo 1º, do Dec. Lei nº911/69. A requerida não pagou no vencimento as 

prestações vencidas nos dias 1805/2011 (prest. nº45/60) à 18/05/2011 

(prest. nº49/60), perfazendo o montante de R$2.889,21, já acrescidas de 

multa contratual e comissão de permanência, atualizado até 26/05/2011, 

estando a mora devidamente comprovada e as prestações vincendas de 

nº50/60 à 60/60, no valor de R$5.498,57, atualizada até 26/05/2011, 

estando a mora devidamente comprovada. A requerida esta a dever ao 

requerente a importância de R$8.387,78, referente ao saldo devedor do 

contrato (prestações vencidas e vincendas) devidamente calculado até a 

data de 26/05/2011, vez que não cumpriu o pactuado, nos termos da 

legislação específica. Dá-se à causa o valor de R$8.387,78.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Requer o credor a intimação do executado 

para que este efetue o pagamento do débito e, caso a obrigação não seja 

satisfeita, requer desde logo a penhora via BACENJUD, para tanto, junta 

planilha do débito.2. Observa-se, todavia, que a parte vencida ainda não 

foi intimada a efetuar o pagamento.3. Assim, deixo de acolher o pedido de 

fls. 132/133, considerando o que dispõe o art. 513, § 2º do CPC e 

determino a intimação da parte devedora, por edital (inciso IV, do art. 513, 

§ 2º), para cumprimento da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena 

de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 

523, §1º, do CPC.4. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 

15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 

525).5. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.6. Às providências..

Advertência: Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 24 de agosto de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296892 Nr: 17263-42.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G BRILHANTE DOS SANTOS, GIVANILDO 

BRILHANTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:MT 15.447

 39. Diante do exposto, REJEITO os Embargos Monitórios opostos por G. 

BRILHANTE DOS SANTOS e GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS e, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido autor HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO feito nesta 

ação monitória, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de pleno 

direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 34.226,58 (Trinta e quatro 

mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), que, no 

caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês e correção monetária pelo INPC.40. 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).41. Após, decorrido o prazo recursal, transitado em julgado, 

prossiga-se o feito na forma de cumprimento de sentença (Título II do Livro 

I da Parte Especial do CPC).42. Nada mais sendo requerido, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias.43 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 219339 Nr: 14827-52.2008.811.0002

 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: MARIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL FORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:11400/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, intimo a Requerente para manifestar-se nos autos, acerca do 

Pagamento da Condenação feito pelo Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 3942 Nr: 902-09.1996.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS ITAJAÍ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/PR, GUSTAVO R. GÓES NICODELLI - OAB:OAB/MT 

17.980 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 59536 Nr: 5241-64.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 116871 Nr: 15-35.1990.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): GENÉSIO SALES FERNANDES, EDIR REZENDE 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.165, GUSTAVO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343557 Nr: 10718-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS LTDA, Maria José de 

Fiqueiredo, ERCELL DE OLIVEIRA SAVARES, ANDREY FIQUEIREDO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça no bairro Parque Industrial Atlântico em Várzea Grande, na 

conta única eletrônica do Tribunal de Justiça deste Estado no 

www.tjmt.jus.br, link emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 24123 Nr: 97-22.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FIRMO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/PR, GUSTAVO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, acerca 

do desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 12112 Nr: 880-48.1996.811.0002

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAURA LUZIA SOARES DA SILVA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/PR, GUSTAVO R. GÓES NICODELLI - OAB:OAB/MT 

17.980 A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 646 de 656



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA NALÚ DE CARVALHO 

CAMPOS - OAB:5055

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 116267 Nr: 24-26.1992.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): SANFETAL SUCURI - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO DE SORO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/PR, GUSTAVO R. GÓES NICODELLI - OAB:OAB/MT 

17.980 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, acerca 

do desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282339 Nr: 1120-75.2012.811.0002

 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: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KELCIA FIGUEIREDO DE 

FREITAS GONÇALVES - OAB:10.541

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de Reintegração de Posse, devendo ser recolhida através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de 

Guias – Guia de Diligência. Nada mais, ___Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349320 Nr: 15288-14.2014.811.0002

 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: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Ordinária proposta por BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A 

em desfavor de MARIO MARCIO DE OLIVEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo (fls. 75/78), requerendo sua homologação e consequente extinção 

do feito.

3. Fora oportunizado á parte autora que se manifestasse nos autos 

acerca da quitação do acordo, devidamente intimado, o autor veio ao feito 

informar que a obrigação fora integralmente cumprida.

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 do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, honorários 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 234335 Nr: 14315-35.2009.811.0002

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ODENILZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

PANTANAL LTDA - SICOOB PANTANAL, SICOOB CENTRAL MT/MS, 

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:MT 6.173, JOSÉ CARLOS DE 

ALVARENGA MATOS - OAB:62.764/SP, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB-MT 7614, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868-1A

 Vistos.

1. Considerando o que dispõe a petição de fls. 632, onde a parte requer a 

intimação do Ministério Público, em atenção ao Principio do Contraditório, 

concedo a autora o prazo de 10 dias se manifeste.

2. Ainda, traga informações acerca da ação indenizatória que fora 

declinada competência em face da Justiça Federal.

 3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332383 Nr: 1111-45.2014.811.0002

 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): APIDIÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

EVANGELISTA PASSOS AMORIM, EDEMIR PASSOS AMORIM, ROSANA 

MARIA RIBEIRO AMORIM, EDIS LUIS DOS SANTOS, MARLENE DE MOURA 

LEAL AMORIM, ROSILIANE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS

 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: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 Vistos.1. Em que pese o teor da certidão de fls. 82, verifico que houve 

defeito na tentativa de citação dos requeridos Evangelista Passos Amorim, 

Edis Luis dos Santos e Rosiliane Cristina Ribeiro dos Santos.2. Ocorre 

que, as assinaturas apostas pelos receptores nos avisos de recebimento 

(AR’s) acostados às fls. 36 e 39/40, não correspondem ao destinatário da 

correspondência registrada.3. Com efeito, o entendimento do STJ é de 

que, para a validade da citação da pessoa física pelos correios, é 

necessária a entrega da correspondência registrada diretamente ao 

destinatário.(...) Nesse sentido, verifico que os requeridos Evangelista 

Passos Amorim, Edis Luis dos Santos e Rosiliane Cristina Ribeiro dos 

Santos não foram citados, motivo pelo qual, torno sem efeito a certidão de 

fls. 82.6. Considerando que a requerida Marlene de Moura Leal Amorim foi 

devidamente citada, certifique-se o decurso do prazo sem manifestação.7. 

Ademais, os requeridos Apidia Distribuidora de Alimentos Ltda, Edemir 

Passos Amorim e Rosana Maria Ribeiro Amorim não foram efetivamente 

citados. Todavia, apresentaram contestação às fls. 46/52.8. Dessa forma, 

entendo que o comparecimento espontâneo dos requeridos aos autos, 

através de seus patronos com procurações anexas, supre o vício 

processual relativo à citação, razão pela qual, dou-lhes por citados. 9. 

Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, objetivando sanar a irregularidade que impede o 

prosseguimento do feito, qual seja, a citação dos requeridos Evangelista 

Passos Amorim, Edis Luis dos Santos e Rosiliane Cristina Ribeiro dos 

Santos.10. Em caso de inércia, intime-se o autor pessoalmente, para que 

em prazo igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).11. Às providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329103 Nr: 25428-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ALEXANDRE MOREIRA 

NUNES - OAB:OABMT16206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 6. Diante do exposto, dou este juízo como incompetente para processar e 

julgar o presente feito e determino sua remessa à uma das varas cíveis 

desta comarca.7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332694 Nr: 1386-91.2014.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BERNARDETE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 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 a parte requerida 

MARIA BERNARDETE DE LIMA, qualificado nos autos, ao pagamento de R$ 

6.535,54 (seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro 

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 o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo no 

valor de 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais.), nos termos do artigo 85, § 

8º, do CPC.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.: 383267 Nr: 933-62.2015.811.0002

 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: ROBSON LUIZ CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:OAB/MT 12.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

..

1. ROBSON LUIZ CORDEIRO propôs a presente Ação Revisional em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos.

 2. Aportou aos autos, petição do autor, informando a realização de 

acordo extrajudicial com a instituição financeira e a consequente quitação 

do contrato objeto da lide.

3. Intimada a se manifestar sobre o pedido autor de fls.115/116, a 

requerida concorda expressamente com a extinção do feito (132), bem 

assim quanto ao levantamento dos valores depositados, em favor do 

autor.

É o relatório. Decido.

4. Da análise dos autos, nota-se que o contrato, objeto da presente ação, 

foi quitado pelo autor, consoante se infere do comprovante de pagamento 

em anexo (fls.123), cujo pagamento contou com a expressa anuência do 

requerido.

5. Desta feita, uma vez quitado o contrato que deu origem ao feito, por 

meio de acordo extrajudicial não juntado aos autos, não faz sentido o 

prosseguimento desse feito em razão da perda superveniente do objeto 

da demanda, não tendo mais as partes, interesse processual em seu 

seguimento.

6. Posto isso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito.

 7. Defiro o levantamento da importância existente nos autos em favor do 

autor, mediante alvará.

8. Sem custas processuais por ser beneficiária da gratuidade processual 

e sem honorários advocatícios.

9. Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 10. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 236694 Nr: 16555-94.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.M. INACIO-ME, FRANCISCO MARCIEL INÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de ação Monitória proposta por HSBC BANK BRASIL S/A – 

BANCO MÚLTIPLO, em desfavor de F.M. INACIO-ME E FRANCISCO 

MARCIEL INÁCIO, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação 

(fls.294).

 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 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.: 322193 Nr: 18611-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ALEXANDRE MOREIRA 

NUNES - OAB:OABMT16206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Vistos.

1. Considerando que a medida cautelar acompanha a ação principal, tendo 

em vista que nesta data determinei a redistribuição da ação principal, 

remetam-se à uma das varas civeis desta Comarca.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 341357 Nr: 8985-81.2014.811.0002

 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: EVANDRO CARLOS DARTORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 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.: 439804 Nr: 6674-49.2016.811.0002
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIZER PEDRO DA SILVA BISPO

 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, 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 proposta por ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS, em desfavor de GLEIZER PEDRO DA SILVA BISPO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e suspensão do feito até o 

cumprimento.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, SUSPENDO a 

tramitação do feito até a data do cumprimento do acordo (09/11/2018) ou 

manifestação das partes, na forma do art. 313, II, do Código de Processo 

Civil.

4. Por derradeiro, cumpra-se o item 1 da decisão de fl. 56.

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.: 311531 Nr: 7616-86.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO JANDI GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA A GONÇALVES - OAB:9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT19.689/MT

 Vistos.

1. Considerando que transcorreu o prazo para o cumprimento da 

obrigação, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para que se 

manifeste nos autos acerca do cumprimento do acordo realizado, 

consignando que seu silêncio importará em concordância tácita.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294438 Nr: 14556-04.2012.811.0002

 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: RAUANE CRISTINA DE OLIVEIRA, ANTONIA APARECIDA 

MARCEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

.

1. Informe a instituição financeira, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados 

bancários para transferência do valor depositado nos autos, por ocasião 

da consignação realizada na interposição da ação.

2. No mais, no impulso do processo, intime-se a devedora (instituição 

financeira), através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for 

possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento voluntário da 

obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

3. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 4. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

5. 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:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, nos termos 

da retro decisão, retirar o termo de penhora expedido nestes autos. Nada 

mais, ___ Joseline Maria Martins da Cruz, Analista judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 389177 Nr: 4835-23.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE DOS ANJOS FRANÇA - ME, ARLETE 

DOS ANJOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência. 

Bem como INTIMA-SE A PARTE AUTORA, para, mesmo prazo, retirar o 

termo de penhora expedido nestes autos. Nada mais, ____Joseline Maria 

Martins da Cruz, Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331615 Nr: 342-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S\A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319630 Nr: 15998-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ANTONIO NASSARDEN STIVAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, informar o correto endereço da parte requerida para que 

esta Serventia possa expedir novo mandado de busca e apreensão. Posto 

que o endereço informado às fls. 94, encontra-se incompleto para ser 

cumprido por oficial de justiça, falta a indicação de: rua/ou Avenida, 

número, quadra e Bairro. Nada mais, ___ Joseline Maria Martins da Cruz, 

Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 428104 Nr: 26336-33.2015.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO LUIZ PINHEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444314 Nr: 9009-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO TREVAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 265585 Nr: 5185-50.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - OAB:

 Intimação da parte requerida para manifestação acerca do comprovante 

de deposito de honorarios juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 446753 Nr: 10294-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSB BRASIL - ADM. DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça no bairro Centro Norte em Várzea Grande, na conta única 

eletrônica do Tribunal de Justiça deste Estado no www.tjmt.jus.br, link 

emissão de guias, diligências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003843-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MARCOS ADRIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003843-40.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: MARCOS ADRIANO DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Considerando que nesta data fora 

recebido via Malote Digital decisão do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, a qual suspendeu a liminar de busca e apreensão e determinou a 

restituição do veículo objeto da ação ao requerido. 2. Ciente da decisão 

proferida no Agravo de Instrumento. Expeça-se, com urgência, o mandado 

de restituição do veiculo objeto da ação. 3. Mantenho a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos, em aplicação analógica do art. 1018, § 1º 

do CPC. 4. No mais, seguem informações ao agravo, digitadas em uma 

lauda. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007333-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLADEMIR FROZZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007333-70.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLADEMIR FROZZA Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial no endereço do contrato, 

verifico que esta retornou com o motivo “Retirada em unidade dos Correios 

não autorizada”, e, a notificação foi devolvida ao remetente sem a sua 

entrega, de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do 

requerido com relação ao débito. 4. Verifico ainda que o autor não 

colacionou aos autos o Contrato social, no intuito de demonstrar a 

titularidade do crédito em relação ao requerido. 5. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a efetiva constituição em mora e sane a irregularidade 

apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005839-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO (EXECUTADO)

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ANADIA APARECIDA BUENO FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005839-73.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - ME, JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO, ANADIA APARECIDA 

BUENO FERNANDES Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para 

pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e 

ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006123-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

KELLI CRISTINE JACOB MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006123-81.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA 

EIRELI - ME, KELLI CRISTINE JACOB MELO Vistos. 1. Citem-se as partes 

devedoras via correio (CPC, art. 246, I), para pagarem o débito em 3 (três) 

dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os devedores, deverão 

ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne na carta de citação que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é 

de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do aviso de 

recebimento da carta de citação, independentemente de penhora (CPC, 

arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. 

Intime-se. 9. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007308-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007308-57.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: HELIO PEREIRA DA COSTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Por derradeiro, constato que o instrumento 

procuratório juntado aos autos, encontra-se vencido, conforme prazo de 

validade descrito no mesmo, entretanto, por se tratar de vício sanável, 

concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor regularize a 

representação processual, sob pena de extinção (art. 76, I, do Código de 

Processo Civil). 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. 

., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007495-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007495-65.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ANTONIO JOSE CARDOSO Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 
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como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007494-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007494-80.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

FRANCISCO GOMES DE SOUZA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007407-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIS BASTOS CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007407-27.2018.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JORGE LUIS BASTOS CAMPOS Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007405-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVELINA SANTANA DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007405-57.2018.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JUVELINA SANTANA DA SILVA MORAES Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 
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concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007641-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THATIANE COSTA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007641-09.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: THATIANE COSTA SOUSA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006273-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYSON VIANA CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 6 2 7 3 - 6 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALLYSON 

VIANA CAMARGO Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. 

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido 

este requisito. 4. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, 

demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro 

lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do 

bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. 6. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 

Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao depósito da 

diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 7. De 

acordo com a redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na 

pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que 

efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e 

vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, 

segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe 

será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o 

valor dos honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias 

de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001607-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMIR RODRIGUES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001607-18.2018.8.11.0002; REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: JOELMIR RODRIGUES VIEIRA Vistos. .. 1. Trata-se de 
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Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, necessário se faz a comprovação da mora ou 

do inadimplemento do devedor, podendo ser realizada por carta registrada 

com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em 

análise aos autos, verifico que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço da parte requerida, no entanto, no 

AR- Aviso de Recebimento não consta qualquer informação acerca da 

entrega da notificação, e, em consulta ao sítio eletrônico dos Correios não 

fora encontrado nenhuma notificação com o objeto postal 

FB522603995BR, deste modo não ficou devidamente comprovada à mora 

do requerido. 4. Ademais, em que pese à juntada do instrumento de 

protesto, verifico que não foram esgotados todos os meios para 

localização do requerido a fim de efetivar sua constituição em mora. 5. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 11203/2017, 

Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 

22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 29/03/2017)”. 6. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, 

do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003834-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA SCHMIT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 3 8 3 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAFAEL DA 

SILVA SCHMIT Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Analisando os autos, verifico que não consta dentre a 

documentação necessária o contrato de financiamento firmado entre as 

partes, o que inviabiliza a análise do pleito liminar. 3. Assim, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

contrato de financiamento, na sua integralidade, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005959-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (REQUERIDO)

RAFAEL BASTOS BELIZARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005959-19.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME, RAFAEL 

BASTOS BELIZARIO Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em análise aos 

autos, verifico que o autor colacionou a Notificação Extrajudicial para a 

empresa com o CEP 78.132-031, pertencente ao bairro “Primavera”, 

divergente ao indicado no contrato e, a notificação retornou com o motivo 

“Não Existe o Número”, deste modo, tendo o autor enviado a notificação 

para endereço diverso ao informado no contrato, não ficou comprovado a 

mora do requerido com relação ao débito. 4. Embora o autor tenha 

colacionado ao feito o instrumento de protesto, denoto que o mesmo não 

esgotou todos os meios para localização do requerido a fim de efetivar 

sua constituição em mora. 5. Verifico ainda, que o autor incluiu o avalista 

no polo passivo da demanda, todavia, não juntou aos autos a sua 

notificação, de modo a comprovar sua mora. 6. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – 

MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. (TJMT – AP. 11203/2017, Relator Des. Carlos Alberto Alves 

da Rocha, Data de Julgamento: 22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da 

Publicação DJE: 29/03/2017). 7. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda 

da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. Intime-se. 

Cumpra-se. 9. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001658-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001658-29.2018.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: VANDERLEY DA SILVA PEREIRA Vistos. .. 1. Cuida-se de 

ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação (Id. 12266305). 3. Verifico que a 

petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005529-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANIO CANDIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005529-67.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: WANIO CANDIDO Vistos. 

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de WANIO 

CANDIDO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro 

(Id. 14887231), 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. Proceda-se a baixa na restrição 

judicial, via Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. 

P. I. C. 10. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003951-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA PINHEIRO DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003951-69.2018.8.11.0002 AUTOR(A): MARIA PINHEIRO DE SOUSA RÉU: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. .. 1. Cuida-se de ação 

proposta pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação (Id. 14984514). 3. Verifico que a 

petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007456-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 7 4 5 6 - 6 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SONIA REGINA 

DE OLIVEIRA PEREIRA Vistos. .. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte 

autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da 

ação (Id. 14959802). 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007439-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007439-32.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: GONCALO GONCALVES DE OLIVEIRA Vistos. .. 1. Cuida-se 

de ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte requerida, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos 

autos requerendo a desistência da ação (Id. 14904794). 3. Verifico que a 

petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. 

Considerando que a parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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